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

RELATÓRIO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 013/2019
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO CENTRAL DA CIDADANIA
UNIDADE PUBLICIZADA: CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, DA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR

2º RELATÓRIO TÉCNICO TRIMESTRAL
PERÍODO DE 28/08/2019 a 26/11/2019

1. INTRODUÇÃO
O presente Relatório, referente ao período de 20/05/2019 a 28/08/2019, 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.
013/2019, celebrado entre a Associação Central da Cidadania e esta Secretaria para o gerenciamento do Centro Público de Economia
Solidária - CESOL, com atuação no território da Região Metropolitana de Salvador, 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: 21/05/2019 a 28/08/2019, entretanto, a vigência do contrato de gestão é iniciada com a sua assinatura. A apresentação do
relatório de prestação de contas foi importante para a administração estadual verificar o andamento da execução do contrato de gestão. As
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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. A Portaria 118/2019, expedida pelo Secretário da SETRE, alterou a
composição da Comissão para incluir o servidor Júlio César Oliveira Pinheiro, cuja publicação ocorreu no DOE, de 13 de novembro de 2019,
que foi exonerado no mês de janeiro.
2. PERFIL DO SERVIÇO PUBLICIZADO
O Centro Público de Economia Solidária – CESOL – Região Metropolitana de Salvador, situado na Primeira Travessa Edvaldo da Silva Bispo,
s/nº, bairro Centro, no município de Lauro de Freitas-Bahia, CEP 42703-070, 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, constou o Cesol com um contingente de 06
pessoas trabalhando no Centro Público de Economia Solidária no trimestre.
A capacidade operacional de atendimento mínima prevista no Contrato de Gestão é de 128 empreendimentos para o trimestre, distribuídos
em componentes próprios de execução, entre eles: Elaboração do relatório com estudo do território sobre vocações, segmentos, cadeias
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produtivas, potencialidades econômicas, políticas públicas ligadas ao desenvolvimento territorial e atividades com maior oportunidade de
atuação para o EES existente e evento de estímulo ao consumo responsável.
3. GESTÃO DO CONTRATO
O Contrato de Gestão nº. 013/2019, com vigência a partir do dia 20/05/2019, data da assinatura sendo 24 meses de vigência, com valor global
previsto em R$ 878.759,00 (oitocentos e setenta e oito mil, setecentos e cinquenta e nove reais), 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 da Região Metropolitana de Salvador, do Estado da Bahia, em conformidade com as especificações e obrigações
constantes do Instrumento Convocatório, com as condições previstas neste contrato e na Proposta de Trabalho apresentada pela Contratada,
Organização Social Associação Central da Cidadania.
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

21/05/2019 a 28/08/2019

04/09/2019

2º Relatório

29/08/2019 a 26/11/2019

03/12/2019

3º Relatório

27/11/2019 a 24/02/2020

04/03/2020

4º Relatório

25/02/2019 a 24/05/2020

29/05/2020

Relatório Anual– 2019

De todo período da cobertura contratual no ano de 2019

30/12/2019
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O processo de elaboração do Relatório de Monitoramento e Avaliação se pautou no relatório apresentado pela Contratada – Associação
Central de Cidadania, 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 2º Relatório Trimestral do Cesol da Região Metropolitana de Salvador e a elaboração deste 2º Relatório Técnico Trimestral
(Modalidade B – Implantação) está contextualizado de acordo com o documento físico encaminhado à esta coordenação de
acompanhamento, monitoramento e avaliação bem como das peças complementares para sua conclusão.
5. COMPARATIVO DAS METAS PACTUADAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS
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5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS
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As metas aqui analisadas neste Relatório de Prestação de Contas estão associadas ao cumprimento das metas relacionadas ao segundo
trimestre do Contrato de Gestão. Estas metas e indicadores consistem na execução das seguintes ações delineadas:
Considerações preliminares acerca do 1º Relatório Técnico
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.
Antes de adentrar no elenco de componentes finalísticos exigíveis no 2º Trimestre da execução do Contrato de Gestão nº 013/2019 há que se
fazer menção a esta meta pois, em conformidade com o Edital nº 006/2018 o Meio de Verificação do cumprimento deste indicador seria a
expedição de “ateste de qualidade da SETRE” até o segundo trimestre. O Indicador fora cumprido e constou no 1º Relatório Técnico,
preliminarmente, melhorado e finalizado no 2º Relatório, emitido pela Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação e nele fora
documentado um descritivo do Relatório Diagnóstico apontando os componentes pesquisados e sistematizados, bem como algumas das
inferências mais significativas.
A Comissão observou o ineditismo – inovação dos dados, afora a síntese de estudos já produzidos e/ou a originalidade do documento
formulado - do Relatório, consistência – autenticidade dos dados, suficiência e inteligibilidade -, fundamentação – embasamento teórico e
fontes diversificadas, inclusive, estatísticas -, adequação à realidade territorial – informações conexas com a realidade fática do território - e
organização – coesão, clareza e lógica. Transitando por estes critérios, avaliou-se a quantidade e qualidade das informações fornecidas, as
fontes teóricas e o arrazoado formulado, nas dimensões analíticas e críticas.
Considera-se que o atendimento aos parâmetros referidos acima conferiu legitimidade ao Relatório, uma vez que são balizas que identificam
os atributos qualificadores da pesquisa sobre a realidade territorial. Assim, assevera-se a aprovação do relatório pela Comissão de
Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação, tendo contemplado todos os quesitos, tratando-se de um estudo baseado em levantamento
bibliográfico, inclusive, perpassando por dados produzidos por parceiros do Cesol do território.
CF 1.2.1 – Relatório com estudo de redes de cooperação e intercooperação solidária existente no território.
Para conferir ateste ao Relatório de Redes de Cooperação e Intercooperação utilizou-se os mesmos critérios avaliativos utilizados para o
CF.1- CF 1.1.1, conforme anteriormente esposado. Deste modo, considera-se que o atendimento aos parâmetros referidos acima conferiu
legitimidade ao Relatório, uma vez que são balizas que identificam os atributos qualificadores da pesquisa sobre a realidade territorial, na
dimensão das redes constituídas. Assim, assevera-se a aprovação do relatório pela Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e
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Avaliação, tendo contemplado todos os quesitos, tratando-se de um estudo baseado em levantamento bibliográfico, inclusive, perpassando
pelo uso de dados produzidos por parceiros do Cesol do território.
COMPONENTE FINALÍSTICO - CF
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.
Conforme relatado no primeiro relatório trimestral a OS informa ter acompanhado 64 empreendimentos com plano de ação elaborado, sendo
encaminhada neste segundo trimestre, através de nota complementar, os planos de ação elaborados.
A Organização Social foi sinalizada em relação ao cumprimento parcial da meta e solicitada apresentar os Estudos de Viabilidade para fins de
comprovação. Os quais foram providenciados pela OS.
CF 3 – Prestar assistência técnica para a comercialização de produtos dos empreendimentos atendidos pelo Cesol.
CF 3.1.1 Empreendimentos com produtos inseridos em mercados convencionais
Inicialmente, consigna que a Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação assentiu que a melhor compreensão do que seria
mercado convencional, extraindo a inteligência do Edital paradigma e compulsando-a a conceituação científica, importaria em ações
comerciais programáticas, caracterizadas pela regularidade, assiduidade e/ou continuidade. Portanto, em interpretação não restritiva, pode-se
reconhecer qualquer espaço /iniciativa/ experiência/circuito que tenha continuidade no tempo, regulamentado ou não, certificado ou não, que
permita transações / trocas de mercadorias, bens, serviços e que implique interações sociais entre sujeitos econômicos, sejam eles pessoas
físicas e/ou jurídicas.
Ainda de acordo com o Edital vigente, o meio de verificação do atendimento deste indicador seria a apresentação da Contratada de “Fotos
dos produtos com respectiva informação do(s) empreendimento(s), tiradas nos locais de vendas e/ou contratos / documentos que comprovem
a comercialização, com o respectivo faturamento do EES com indicativo do valor agregado / incremento de receita advindo da
comercialização do(s) produto(s)”.
Feitos os apontamentos anteriores, parte-se a análise da execução deste indicador.
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Verificou-se o cumprimento do indicador por parte da OS que conseguiu promover a inserção de produtos de 32 (trinta e dois)
empreendimentos de economia solidária que integram sua carteira ativa e recebem assistência técnica do Cesol, em mercados
convencionais. Além de cumprido e suficientemente documentado e entregue através de Relatório Complementar, este contou com a relação
dos Empreendimentos dos Produtos Inseridos em Mercado Convencional, o local da comercialização, desempenho das vendas e de registro
fotográfico.
CF 3.2.1 Empreendimentos com no mínimo 02 aspectos do produto melhorado
Este indicativo tem como meta garantir o aperfeiçoamento e preparo dos produtos através de seu beneficiamento, processamento e/ou
transformação, respeitando a identidade do território e do empreendimento e consoante a aderência dos marcos regulatórios legais, antes de
chegarem aos consumidores finais.
Posto estas observações, analisemos a execução deste indicador.
Os melhoramentos realizados foram na composição da tabela de composição nutricional, embalagens e rótulos.
Cabe salientar que estas melhorias ainda carecem de aperfeiçoamento.
Sugerimos que, no posterior cumprimento desta meta, seja anexada as fotografias do antes e depois.
CF 3.3.1 Plano de Marketing para os produtos e serviços da Rede de comercialização dos EES atendidos pelo Cesol
O Plano de Marketing encaminhado pela contratada, após notificação dia 19/02/2020, não faz menção em relação à meta em questão,
conforme menciona o instrumento convocatório, com vistas à dinamização da comercialização de produtos e serviços, propiciando a
articulação dos princípios da economia solidária e das novas ferramentas de publicidade e marketing. Este não contém as informações sobre
o planejamento, sua implementação e avaliação.
Em suma, este campo finalístico descreve um Plano de Marketing voltado especificamente para o Centro Público, fugindo literalmente do
proposto quando da assinatura do contrato.
CF 3.3.2 – Peças de comunicação e propaganda desenvolvidas e vinculadas.
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O veículo de divulgação, informação e mobilização para os eventos realizados e/ou apoiados pelo CESOL, neste 2º relatório trimestral foi
através da elaboração de algumas peças de comunicação (FLYERS) dando ênfase à Feira Pública de Economia Solidária, no período
compreendido de 13 a 15/09/2019, em Vilas do Atlântico, e ao evento sobre Consumo Consciente – Desafios, Barreiras e Motivações, em
Lauro de Freitas.
Além destas peças, o CESOL Metropolitano de Salvador / Lauro de Freitas, dispõe de materiais impressos, a saber: 02 standarts, 02 banners,
adesivos, 02 modelos de tags, cartão de visitas, etiquetas de presente e pastas que são utilizadas em eventos conforme encaminhados
através de nota complementar.
Vale salientar a carência de comunicação institucional no que diz respeito ao registro das ações, assim como de uma assessoria de
comunicação e imprensa de forma efetiva, visto que a manutenção descontínua e sem uso das redes sociais (facebook, instagram e do
próprio site) enfraquece sua propagação e difusão dos serviços prestados por este Centro Público.
CF 4 – Prestar assistência técnica para aumentar a capacidade de integração, cooperação e Intercooperação dos empreendimentos
atendidos pelo Cesol
CF 4.1.1 Empreendimentos inseridos em redes de comercialização
O CESOL Território Metropolitano de Salvador / Lauro de Freitas articula mobiliza e apóia os empreendimentos nas reuniões para a realização
mensal da Feira de Economia Solidária em Lauro de Freitas. Este evento tem sido visto como uma formação natural e informal de uma rede
de empreendimentos de economia solidária com o objetivo comum da comercialização de seus produtos.
Para tanto, o meio de verificação para o atendimento desta meta é o Regimento Interno ou correlato da rede e carta de adesão dos
empreendimentos envolvidos e outros documentos comprobatórios da execução.
A contratada está atuando no fortalecimento dos grupos atendidos para que se consolide a Rede RECOSOL.
CF 4.4.1 Número de empreendimentos inseridos nas lojas fomentadas e apoiadas pelos Centros Públicos de Economia Solidária
O CESOL Metropolitano Salvador / Lauro de Freitas, ao ser inquerido em relação às lojas fomentadas e apoiadas para os empreendimentos
acompanhados, relatou que vêm empreendendo esforços para viabilizar a abertura destes espaços de comercialização, porém, em virtude da
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realidade do território metropolitano ensejar um trabalho contínuo de formação e incentivo para a prática associativista, cooperativista e
solidária dificultou a inserção destes nos espaços para comercialização, pois os grupos têm pouca intimidade com a organização do trabalho
coletivo, desta forma a meta em questão não atingiu como fora pactuada no contrato.
CF 4.5.1 –

Eventos de estímulo ao consumo responsável.

Neste 2º trimestre foi possível realizar dois (02) Seminários de Estímulo ao Consumo Responsável, sendo uma em setembro e a outra em
outubro, contando com um público médio de aproximadamente cento e quarenta (190) participantes, conforme comprovado por lista de
presença.
Este evento contou com a parceria e apoio da prefeitura de Lauro de Freitas, onde 132 pessoas foram mobilizadas e participaram ativamente
do seminário com tema ampliado: Ações Transversais para o Desenvolvimento Local. Este espaço foi importante, pois as pessoas interagiram
com perguntas sobre o tema, principalmente, sobre a economia solidária como ação de desenvolvimento.
CF 5 – Monitorar a assistência técnica sócioprodutiva
CF 5.1.1 – Percentual de empreendimentos com informações atualizadas.
O relatório faz inferência a 64 empreendimentos de economia solidária com registros pelo CESOL. Sendo assim, todos os cadastras devem
estar atualizados no CADCidadão e devem servir de apoio ao desempenho das atividades do Cesol.
CF 5.2 – Percentual de famílias com informações atualizadas.
As 250 (duzentas e cinqüenta) famílias vinculadas aos empreendimentos de economia solidária tiveram suas informações inseridas no CAD
Cidadão, totalizando 100% dos empreendimentos previstos para o trimestre.
A Comissão recomenda que sejam efetivados os estudos de viabilidade e os planos de ação no quantitativo e na qualidade esperada pela a
administração pública, bem como os dados referentes aos empreendimentos de economia solidária sejam lançados no CADCidadão.
COMPONENTE DE GESTÃO – CG
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CG 1 Gestão Administrativa Financeira
CG 1.1.1 – Conformidade das despesas efetuadas pela OS
As despesas efetuadas no período estão de acordo com o previsto no Plano de Trabalho apresentado pela Contratada.
CG 1.2.1 – Limite de gastos com pessoal
A Contratada apresenta despesa com pessoal conforme programação prevista, cumprindo com o limite estabelecido de 65% do valor da
receita estabelecido para a rubrica.
CG 2 Gestão de aquisições
CG 2.1.1 Aquisição de regulamento de compras
Relata que todos os arquivos, que comprovam o cumprimento da meta, estão na sede da Organização Social Central de Cidadania em
Serrinha.
CG 3 Gestão de pessoal
CG 3.1.1 Aplicação de regulamento de seleção e contratação de pessoal
As etapas para seleção e contratação de pessoal foram de acordo com o que está previsto em contrato.
CG 3.1.2 – Pessoal contratado de acordo com os requisitos quali quantitativos exigidos
A OS procedeu a contratação do seu quadro de funcionários de acordo com o previsto.
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CG 3.1.3 – Pessoal contratado de acordo com o quantitativo exigido.
A Contratada cumpriu com o quantitativo previsto no plano de trabalho.
CG 4 – Gestão do Controle
CG 4.1.1 – Prestação de Contas do Contrato de Gestão
A entidade seguiu o modelo orientado pela Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação, a prestação de contas se mostrou
dentro dos parâmetros exigidos, isto é, realizando-se dentro do prazo estabelecido e de forma satisfatória.
CG 4.2.1 – Manifestação dos Conselhos da Organização Social.
Não houve registro de nenhuma manifestação.
CG 4.3.1 – Cumprimento de Cláusula Contratual.
A organização social tem cumprido com as cláusulas contratuais.
CG 4.3.2 – Responsabilização e irregularidade pelos Órgãos de Controle.
Não houve registrado manifestação de órgão de controle, acerca do Contrato de Gestão em pauta, até o presente momento.
6. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
6.1 RESUMOS DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=18121829&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002142&infra_hash…
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NOTA 1: OS VALORES CONSTANTES NA TABELA PROCEDEM DO DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO RELATÓRIO APRESENTADO PELA CONTRATADA;
NOTA 2: OS VALORES INFORMADOS FORAM AVALIADOS JUNTO AOS EXTRATOS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO APRESENTADO PELA CONTRATADA

6.2 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=18121829&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002142&infra_hash…
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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 1.1.3, RECEITAS RECEBIDAS, O VALOR REGISTRADO REFERE-SE A SALDO REMANESCENTE DO 1º TRIMESTRE;
NOTA 3 – NO ITEM 1.2.1, RECEITAS RECEBIDAS, O VALOR INFORMADO REFERE-SE A RENDIMENTO BRUTO SOBRE APLICAÇÃO DE RECURSO;
NOTA 4 – NO ITEM 1.2.2, RECEITAS RECEBIDAS, O SALDO INFORMADO REFERE-SE A ESTORNOS BANCÁRIOS DECORRENTE DE PAGAMENTOS LANÇADOS INDEVIDAMENTE NA CONTA BANCÁRIA;
NOTA 5 – NO ITEM 2.2, SUBTOTAL (B) DA RUBRICA SERVIÇOS DE TERCEIROS, COLUNA DESPESAS DO PERÍODO PAGAS, O SALDO APRESENTADO EXCEDE O PREVISTO NA PROPOSTA DE TRABALHO DA OS;
NOTA 6 – NO ITEM 2.5, DESPESAS DO PERÍODO PAGAS, O SALDO APRESENTADO REFERE-SE A IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA;
NOTA 7 – NO ITEM 3.1, DESPESAS DO PERÍODO PAGAS, O SALDO MENCIONADO É REGISTRO DE AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES NO PERÍODO COM UTILIZAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO 1º TRIMESTRE.

Á
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6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
Das Receitas
O demonstrativo, tabela 02, apresenta o valor total de R$100.864,80 (cem mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos)
referente ao repasse da 2ª parcela do contrato de Gestão nº 013/2019. Essa quantia consiste, conforme cronograma desembolso contido no
termo contratual, a despesa de custeio para o 2º trimestre. Além do valor acima, a Contratada registra saldo remanescente do 1º trimestre na
quantia de R$55.045,09 (cinqüenta e cinco mil e quarenta e cinco reais e nove centavos), aplicação de recurso com rendimento bruto de
R$562,80 (quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos) e estorno bancário na quantia total de R$208.168,92 (duzentos e oito mil e
cento e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos), que resulta no valor total de R$364.641,61 (trezentos e sessenta e quatro mil
seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos) relativo às receitas operacionais do período. Outro fato relevante foi o saldo da
CONCILIAÇÃO, tabela 02, com diferença de R$81,11 (oitenta e um reais e onze centavos), o qual cabe ajuste no trimestre subseqüente sem
prejuízo do saldo final do período em questão.
Das Despesas
Segundo apresentado, tabela 03, relacionado à despesa incorrida com pessoal, no período, o valor total foi de R$14.744,35 (quatorze mil e
setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), dentro do gasto programado de R$63.364,80 (sessenta e três mil e trezentos e
sessenta e quatro reais e oitenta centavos) previsto na proposta de trabalho da Organização Social CENTRAL DE CIDADANIA – Lauro de
Freitas. Mas, ainda assim, comporta-se dentro do limite de 65% do valor total da receita disponível para o trimestre, que é de
R$65.562,12(sessenta e cinco mil e quinhentos e sessenta e dois reais e doze centavos). A Contratada relata que no trimestre efetivou
regularmente o pagamento da remuneração da equipe técnica do CESOL e das obrigações trabalhistas. É relevante destacar que a
Contratada procedeu, 1º trimestre, com a contratação efetiva do Coordenador Geral pelo CESOL, quanto aos demais colaboradores estão
vinculados a terceirizada. A tabela 03 apresenta os saldos das contas pertencentes à rubrica Despesa de Pessoal dentro do previsto,
conforme quadro orçamentário da Proposta de Trabalho apresentado pela Organização Social.
Em observância, o saldo da conta “Despesas Gerais” está dentro do previsto apresentado pela Contratada, tal fato não sucede com a conta
“Serviços de Terceiros” em que o saldo excede o programado para o trimestre. Diante dos registros na tabela 03, é interessante elucidar que
os pagamentos estão atrelados a eventos realizados pelos CESOL para cumprimento dos indicadores, mas cabe a Contratada fazer
referência das ações realizadas nos lançamentos financeiros. Para mais, consta registro de pagamento de Imposto de Renda sobre aplicação
de recurso na conta “Tributos”, o qual foi extraído do extrato bancário da conta aplicação apresentado pela Contratada.
Em síntese, houve aquisição de bens permanentes com a compra de aparelhos de ar condicionado, através da utilização do saldo
remanescente do 1º trimestre. Total de gasto no período foi de R$356.342,23 (trezentos e cinqüenta e seis mil e trezentos e quarenta e dois
É
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reais e vinte e três centavos), porém, este saldo foi inferior ao total de saídas de recursos previsto para o trimestre. É importante relembrar,
que houve registro de pagamentos indevidos nas saídas, porém os mesmos foram devolvidos e somam-se a receita. Também, a comissão,
declara que diante da análise financeira do referido trimestre, a Contratada foi solicitada a apresentar justificativas referentes aos saldos
excedentes, assim como complementação de documentação por intermédio de ofício, especialmente, para os achados de teor financeiro.
7. AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS
O CESOL Metropolitano Salvador / Lauro de Freitas aplicou questionário de satisfação do serviço prestado aos empreendimentos obtendo
aprovação em 80%.
Esta avaliação foi realizada durante o evento de Consumo Consciente, sendo apurado tanto o evento em si quanto o trabalho que é
desenvolvido pelo Centro Público aos empreendimentos assistidos.
Vale ressaltar que os questionários aplicados foram encaminhados, via CD ROM, onde se constatou sua veracidade.
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 da Ouvidoria Geral do Estado em face deste contrato de gestão.
10. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
A contratada tem cumprido com o pactuado.
11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS
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No comparativo das metas pactuadas e dos resultados alcançados, para o 2º Trimestre, no componente Finalístico, a Organização SOCIAL
não cumpriu com duas metas.
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12. RECOMENDAÇÕES

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=18121829&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002142&infra_hash…

22/25

20/03/2020

SEI/GOVBA - 00016637058 - Relatório

Objetivando melhoria na eficiência e na eficácia das ações do CESOL, inclusive de modo a tornar célere o seu acompanhamento e
monitoramento, recomenda-se à Contratada:
O respeito a todas as cláusulas dos contratos de gestão, isto, inclusive, atentar-se para Resolução nº 120, de 29/08/2019 do TCE/BA, visto
ser um documento norteador e obrigatório para execução dos contratos de gestão no Estado da Bahia, assim como as demais normas que
versam sobre o Programa de Organizações Sociais no Estado da Bahia.
Observação ao cumprimento dos componentes finalísticos e de gestão, notadamente, pontualidade na entrega dos relatórios trimestrais de
prestação de contas e revisão de conteúdo para que se evitem erros materiais e carências documentais.
Juntada, preferencialmente na via digital, CD-ROM, de todos os documentos comprobatórios do cumprimento das metas pactuadas, como
pesquisas de satisfação, relatório de faturamento, fotografias, termos de adesão, listas de presença (oficinas/eventos), extrato CADCidadão,
comprovantes de quitação de despesas com água, energia elétrica, telefone, bem como os seguintes documentos: comprovantes de
recolhimento dos encargos sociais (INSS, FGTS e PIS) e tudo o mais que se fizer imprescindível à verificação da execução.
Manter organizada toda a documentação fiscal, trabalhista, previdenciária e financeira da Organização Social, especialmente, à relacionada
ao Contrato de Gestão em análise.
Guardar os documentos relacionados aos meios de verificação dos indicadores do Contrato de Gestão: carta de adesão dos
empreendimentos à rede de comercialização; documento responsável por registrar o faturamento do empreendimento, documentos de
sistematização das informações dos empreendimentos e de sistematização das informações das famílias.
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.
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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.
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
Associação Central da Cidadania e ao Conselho de Gestão das Organizações Sociais – CONGEOS.

Documento assinado eletronicamente por Efson Ba sta Lima, Coordenador I, em 13/03/2020, às 17:09, 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 13/03/2020, às 17:12, 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 13/03/2020, às 17:20, conforme horário oﬁcial de Brasília,
com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Albene Diciula Piau Vasconcelos, Coordenador II, em 13/03/2020, às 17:28, conforme horário oﬁcial de Brasília,
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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 00016637058 e o código CRC 464A44C9.
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