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

RELATÓRIO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 008/2019
ORGANIZAÇAO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE PINTADAS - REDE
PINTADAS
UNIDADE PUBLICIZADA: CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, NO TERRITÓRIO BACIA DO JACUÍPE.

2º RELATÓRIO TÉCNICO TRIMESTRAL
PERÍODO DE 29/08/2019 a 26/11/2019
MODALIDADE A (MANUTENÇÃO)
1. INTRODUÇÃO
O presente Relatório, referente ao período de 29/08/2019 a 26/11/2019, 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.
008/2019, celebrado entre a ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE PINTADAS - REDE
PINTADAS e esta Secretaria para o gerenciamento do Centro Público de Economia Solidária - CESOL, com atuação na Bacia do Jacuípe,
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: 29/08/2019 a 26/11/2019. 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 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, sendo que no mês de janeiro o servidor
foi exonerado.
2. PERFIL DO SERVIÇO PUBLICIZADO
O Centro Público de Economia Solidária - CESOL, situado à Praça 02 de julho, nº 462, Centro, Pintadas - BA, CEP: 44.610-000, 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 prestado pelos Centros Públicos se dará através de uma organização lógica de dimensões necessárias para
o desenvolvimento e busca pela sustentabilidade dos empreendimentos e redes atendidas, considerando: i) os territórios, suas
potencialidades, vocações socioeconômicas e políticas públicas de desenvolvimento existentes; ii) a gestão dos empreendimentos, condições
de autogestão e democracia interna, capacidade produtiva e seu plano de ação; iii) o produto, sua tecnologia, seu beneficiamento e
agregação de valor; iv) o mercado, as condições de logística, marketing e comunicação e oportunidades de negócios; v) a articulação dos
EES para o crédito, nas redes de comercialização, em lojas coletivas e centrais de cooperativas.
Desta forma, podemos considerar que deverão ser executados serviços, pesquisas e atividades com vistas a prover os empreendimentos
atendidos de informações e técnicas, gerenciais e mercadológicas para alcançar os objetivos propostos pelo serviço de assistência técnica.
Além de espaço físico e de equipamentos adequados à natureza do serviço disponibilizado, conta o Cesol com um contingente total de 10
pessoas, sendo todas as 10 pessoas contratadas em regime celetista.
A capacidade operacional de atendimento mínima prevista no Contrato de Gestão é de 64 empreendimentos para 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.
Ã
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3. GESTÃO DO CONTRATO
O Contrato de Gestão nº. 008/2019, com vigência a partir do dia 20/05/2019, data da assinatura, sendo 24 meses de vigência, com valor
global de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), tem por objeto a gerência do Serviço de Assistência Técnica aos
Empreendimentos Associativos Populares e Solidários, prestado no Centro Público de Economia Solidária, implantado no Território da Bacia
do Jacuípe, do Estado da Bahia, em conformidade com as especificações e obrigações constantes no Instrumento Convocatório, com as
condições previstas neste contrato e na Proposta de Trabalho apresentada pela Contratada, Organização Social ASSOCIAÇÃO DAS
ENTIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE PINTADAS - REDE PINTADAS.
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

30 de maio de 2019 a 28 de agosto de 2019

05 de setembro de 2019

2º Relatório

29 de agosto de 2019 a 26 de novembro de 2019

03 de dezembro de 2019

3º Relatório

27 de novembro de 2019 a 24 de fevereiro de 2020

02de março de 2020

4º Relatório

25 de fevereiro de 2020 a 24 de maio de 2020

29 de maio de 2020

Relatório Anual

2019

30 de janeiro de 2020

Cabe pontuar a necessidade de considerar a razão da emissão deste relatório neste momento, diante do seguinte fato: 1) a análise do 2º
Relatório Trimestral de Prestação de Contas aguardava deliberações dos membros da Comissão quanto a aspectos técnicos que envolviam a
execução das demais Organizações sociais, também a equipe CESOL esteve envolvida na realização das atividades preparativas para o II
Festival de Economia Solidária do Estado, evento realizado pela SETRE, através da Superintendência de Economia Solidária, no Salvador
Shopping entre os dias 09 e 23 de dezembro de 2019, o que dificultou o imediato atendimento das demandas por esclarecimentos.
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No que tange a observância da legislação aplicável à espécie, esta Comissão de Monitoramento, Acompanhamento e Avaliação elabora seus
relatórios correspondentes a iguais períodos e encaminha ao Superintendente da Sesol, o qual verifica e toma as providências de estilo.
Para fins de esclarecimento acerca da vigência do Contrato de Gestão e da execução, enfatiza-se, como já tratado alhures, que 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
demonstrado 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, este Relatório Técnico fora elaborado no prazo, mas aguardava deliberações dos membros da Comissão quanto a aspectos
técnicos que envolviam a execução das demais Organizações sociais, com vistas à garantia de tratamento uniforme e equânime.
A análise produzida nesse 2º Relatório Técnico Trimestral decorre da avaliação do 2º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do CESOL
do Território da Bacia do Jacuípe (Modalidade A - Manutenção). A referida foi subsidiada com elementos intrínsecos ao objeto de avaliação –
cumprimento de meta e de cláusula contratual – no período referenciado. A redação final deste decorreu da conclusão da análise do relatório
recebido, do quanto constatado durante o acompanhamento e do resultado das diligências.
No que se refere ao cumprimento das cláusulas contratuais pela contratada, observou-se o gerenciamento do serviço de 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.
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.
Antes de adentrar no elenco de componentes finalísticos exigíveis no 2º Trimestre da execução do Contrato de Gestão nº 008/2019 há que se
fazer menção ao CF.1 – CF 1.1.1, 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 tempestivamente e constou no 1º
Relatório Técnico relativo ao Contrato nº 008/2019, 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 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 no território.
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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.
Em seu Relatório a contratada evidencia que o Centro Público de Economia Solidária – CESOL Território Bacia do Jacuípe, no período de
agosto a novembro de 2019, empreendeu esforços para planejar e executar atendimentos visando alcançar os Empreendimentos de
Economia Solidária (EES) que compõem o territóriono sentido de identificar condições gerenciais de autogestão, dos processos produtivos e
de equipamentos disponíveis para produção, bem como da capacidade produtiva.
No que tange aos comentários sobre os resultados, considerando as dificuldades logísticas para a realização assistência técnica no território,
a contratada informa que o CESOL Bacia do Jacuípe enfrentou dificuldades, dentre as quais: 1) a não identificação suficiente de
empreendimentos nos moldes estabelecidos pelos princípios da economia solidária para o trimestre e 2) as diversas demandas e atividades
externas que impuseram ao CESOL dedicação na participação e organização de eventos importantes como FEBAFES e o II Festival de
Economia Solidária. Segundo a entidade executora, essas dificuldades causaram atraso na execução do planejamento para o trimestre.
Assim, verificou-se que o CESOL BJ atendeu, inicialmente, 41 Empreendimentos de Economia Solidária, elaborando os Estudos de
Viabilidade Econômica e os planos de Ação correspondentes. Os 41 empreendimentos atendidos desenvolvem atividades produtivas
variadas, que vão desde a produção de orgânicos à peças de artesanato.
Em relação ao não alcance da integral da meta no tempo regulamentar do trimestre, a contratada colocou-se empenhada para
complementação da meta no âmbito do 3º trimestre, comprometendo-se em apresentar o cumprimento de 100% da meta. De fato, antes
mesmo da apresentação do seu 3º Relatório de Prestação de Contas, a entidade apresentou, através de nota complementar – Ofício 05/2020,
o cumprimento integral da meta, com o atendimento dos 23 EES restantes, realizando o alcance do número de 64 EES, como o mínimo
estabelecido na meta, razão pela qual consideramos o seu cumprimento integral.
Assim, a contratada encaminhou junto com o relatório impresso a mídia contendo as informações e registros dos 41 Estudos de Viabilidade
Econômica realizados e os planos de ação elaborados, bem como nota complementar, informando o atendimento, após a data final do
trimestre, de mais 23 EES, cujas comprovações também foram devidamente encaminhadas.
CF. 3 –Prestar assistência técnica para comercialização de produtos dos empreendimentos atendidos pelo Cesol
CF 3.1.1 - Empreendimentos com produtos inseridos em mercados convencionais
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Ao tratar sobre o desafio de potencializar a comercialização protagonizada pelos EES, a contratada destaca que vem reforçando e
desenvolvendo diversas ações voltadas ao fomento das vendas. Como exemplo das atividades elaboradas, a OS aponta a realização de
oficinas relativas a inserção de produtos em mercados convencionais, a promoção de feiras voltadas a Economia Solidária, bem como o
fomento de lojas e espaços para comercialização dos produtos dos EES. A entidade executora acentua, inclusive, o esforço que empreendeu
para viabilizar, através da prefeitura de Várzea da Roça, a cessão de galpão para comercialização de produtos da Agricultura Familiar e
Economia Solidária pelos EES do município.
Do ponto de vista da realização da meta, a contratada informou que inseriu os 32 EES em mercados convencionais, destacando inclusive a
inserção dos produtos em espaço de comercialização da Associação de Mulheres Pintadenses. Para comprovar o relatório apresenta portfólio
contendo fotografias dos produtos nos estabelecimentos de comercialização, bem como tabela contendo a relação de EES, produtos e
estabelecimentos de mercados convencionais onde foram inseridos para a comercialização.
CF 3.2.1 – Empreendimentos com no mínimo 02 aspectos dos produtos melhorados.
No relatório de prestação de contas analisado a contratada informa que houve o alcance da meta para o indicador, destacando o resultado de
32 EES com, no mínimo, dois aspectos do produto melhorado.
Do relato, depreende-se que a assistência técnica desenvolveu-se a partir dos diagnósticos produzidos e dos objetivos traçados nos planos de
ação. Tal como narra a OS, o esforço para as melhorias se concentraram, sobretudo, na fabricação de rótulo, código de barra, embalagem,
aspecto e informações nutricionais.
O relatório evidencia os aspectos melhorados a partir do suporte da assistência técnica. A contratada apresenta a comprovação através de
portfólio (anexo em mídia CD-ROM) que apresenta os melhoramentos para cada produto (através de fotografias – modo antes e depois – e
descritivo demonstrando os aspectos melhorados).
CF 3.3.1 – Plano de marketing para os produtos e serviços da rede de comercialização dos EES atendidos pelo Cesol.
A ideia proposta pelo componente finalístico é a elaboração de estratégias de marketing e propaganda que possibilitem a promoção e
comercialização dos produtos dos empreendimentos atendidos, inclusive para evidenciar o caráter social e ambiental da produção ou
prestação de serviços, sobretudo no sentido de sensibilização para as vantagens do consumo de produtos produzidos na lógica da economia
solidária.
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A OS apresentou Plano de Marketing produzido com a contribuição da equipe técnica do CESOL Bacia do Jacuípe conforme exigência
estabelecida no Edital 006/2018. O instrumento expõe, inicialmente, um diagnóstico sobre o contexto geográfico e sociocultural do território
Bacia do Jacuípe, destacando as fraquezas e potencialidades no que diz respeito à comercialização.
A Plano de Marketing levanta que as dificuldades para o comércio econômico solidário na Bacia do Jacuípe estão associadas aos seguintes
problemas: 1) deficiência dos EES na produção em escala; 2) custo elevado da execução da logística no território; 3) incipiente articulação
entre os EES no que diz respeito às compras coletivas de matéria prima por exemplo; e 4) dificuldade de acesso a bens e serviços
tecnológicos capazes de qualificar o processo produtivo. Quanto às potencialidades, o plano aponta os seguintes pontos positivos: 1) Energia
e empenho dos EES no processo de aprendizado sobre a comercialização; 2) produção dos EES voltada à ideia de um consumo consciente e
responsável, sobretudo no que diz respeito à saúde e à sustentabilidade ambiental; e 3) Trabalho de produtos que remontama aspectos e
valores tradicionais e culturais do território.
Em seguida, para orientar a linha de produção de estratégias de marketing para os EES assessorados pelo CESOL, o instrumento apresenta
um panorama com as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças que perpassam as iniciativas de marketing para os produtos produzidos
pelos EES do território Bacia do Jacuípe.
No sentindo de dar eficiência às estratégias de marketing, o instrumento segmenta o público alvo em dois nichos de mercado, a saber: 1)
Mercado Interno e 2) Mercado Externo. Como público do Mercado Interno, o instrumento considerou os próprios produtores dos EES que
fazem parte da carteira ativa do CESOL, posto que também são potenciais consumidores de produtos de outros empreendimentos, inclusive
no sentido de compras coletivas e em rede. O público alvo do nicho Mercador Externo foram tratados como sendo associações, cooperativas,
prefeituras, sindicatos e consumidores em geral, em especial do território da Bacia do Jacuípe.
Visando atingir o público alvo, potencializar a comunicação em torno do serviço, bem como promover eficazmente a comercialização solidária,
o Plano de Marketing desenvolve sete linhas de atuação estratégica, destacando as ações de marketing a serem implementadas para cada
uma delas. São as seguintes linhas estratégicas: 1) Fortalecimento das marcas; 2) Posicionamento (relativo ao valor da Economia Solidária);
3) Comunicação Interna; 4) Ações de marketing e comercialização para públicos específicos; 5) Investimento em E-commerce; 6) Redes
Sociais; e 7) Investimento em assessoria de imprensa.
Para cada uma das linhas de ação, o Plano de Marketing apresenta justificativa, elabora objetivos, especifica público-alvo e ações
estratégicas, estabelece prazo para a implementação, bem como estima o custo total do investimento.
Assim, percebe-se que, a partir das estratégias forjadas, o plano de marketing aponta um amplo conjunto de ações para promoção dos
produtos dos EES da Bacia do Jacuípe.
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CF 3.3.2 – Peça de comunicação e propaganda desenvolvida e veiculada.
O relatório apresentado pela contratada no trimestre destaca alcance da meta através da apresentação de peça de comunicação que foi
produzida para a divulgação e promoção dos serviços executados pelo CESOL nas diversas ações realizadas no 2° trimestre, bem como dos
produtos e serviços dos EES.
A contratada apresentou como peça de comunicação desenvolvida e veiculada a 2ª Edição do Informativo Sertão Solidário, que divulga e
promove as ações dos EES e do CESOL relativas ao 2º trimestre de execução do presente contrato, destacando eventos e ações importantes
ocorridas no período. Através da mídia em CD ROM foi apresentado anexo contendo o referido Informativo que comprova o esforço de
divulgação das atividades do CESOL Bacia do Jacuípe para execução da política pública.
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.
A Contratada apresentou o cumprimento da integralidade da meta com a inserção de 32 empreendimentos associativos à Rede de
comercialização COOPSERTÃO, que é apoiada e fomentada pelo CESOL Bacia do Jacuípe, que reúne EES da sua carteira ativa.
Como comprovação, o relatório veiculou cartas de adesão à Rede, bem como um termo de parceria entre a entidade gestora do CESOL e a
Cooperativa Ser do Sertão relativo à constituição de Central de Comercialização, anexando-os em mídia digital. Foram mostradas 32 Cartas
de Adesão, todas devidamente timbradas e assinadas por pelo menos um representante dos EES respectivos.
CF 4.4.1 – Número de empreendimentos inseridos nas lojas fomentadas e apoiadas pelos Centros Públicos de Economia Solidária.
O relatório narra que o CESOL Bacia do Jacuípe tem empreendido esforço para viabilizar a abertura de mais espaços de comercialização
visando a descentralização da atividade, ação que, segundo o relatório, vem dando certo no território.
Como destaca o documento, além das lojas dos municípios de Baixa Grande e Serra Preta, neste 2º trimestre, foi firmada parceria com outras
entidades para abertura de mais um espaço de comercialização apoiado pelo Centro Público. Tal como traz o Relatório, "os espaços solidários
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=17762718&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002142&infra_hash…
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descentralizados vem sendo uma prática do Cesol Bacia do Jacuípe, com o objetivo de abertura de lojas em vários municípios, incentivando a
autogestão e a cooparticipação dos grupos de forma solidária". (2º Relatório, p. 21)
Para a meta a OS confirma a inserção de 32 EES em lojas fomentadas de CESOL Bacia do Jacuípe. Como garantia do alcance da meta a OS
apresentou planilha especificando os produtos inseridos, seus respectivos empreendimentos, bem como quantidade do produto, seu valor
unitário e global, totalizando uma importância de R$ 132.639,67 (cento e trinta e dois mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e sete
centavos) em produtos inseridos.
CF 4.5.1 –

Eventos de estímulo ao consumo responsável.

A ideia do indicador é viabilizar a promoção do consumo como ato responsável, no sentido de possibilitar que produtores e consumidores se
conectem a partir de interesses em comuns (senso de pertença, valorização dos produtos locais, encadeamento de sistemas produtivos,
integração de redes, não uso de agrotóxicos, impactos sociais e ambientas etc.). A exigência é que se deva promover e participar de ações,
iniciativas e eventos que favoreçam zonas de influência no comportamento do consumidor (por exemplo: feiras agroecológicas, degustações,
atividades formativas e lúdicas em escolas, encontros e rodas de conversas etc.).
A contratada informa o cumprimento da meta a partir da organização e participação em 1 (um) grande evento de consumo consciente e
responsável, que foi organizado e promovido, segundo o relato, através de um trabalho em rede com a cooperação do Sicoob Sertão Cooperativa de Crédito, da COOAP – Cooperativa Agroindustrial de Pintadas, da Cooperativa Ser do Sertão, do Colégio Normal de Pintadas e
das Secretarias de Educação e Saúde municipais.
O evento de estímulo ao consumo responsável e consciente promovido teve, segundo traz o relatório, uma semana de duração e visou à
sensibilização de estudantes e professores do Colégio Normal de Pintadas, através de ações coletivas como fomento à produção de texto,
palestras, bem como oficinas ligadas ao tema.
Tal qual aborda a narrativa, no decorrer do evento fora criada uma comissão julgadora para selecionar os melhores textos escritos sobre a
temática do Consumo Consciente e Responsável, sendo que os textos escolhidos foram apresentados na Praça Honorato Gonçalves de
Pintadas, no âmbito do Dia C - Dia de Cooperar, evento que ocorria concomitantemente. Segundo o relato, os melhores textos selecionados
foram premiados no intuito de incentivar e estimular, entre os estudantes sobretudo, a responsabilidade e consciência em relação ao
consumo.
Para comprovação do alcance da meta a contratada apresentou fotografias da equipe técnica na condução do evento, bem como listas de
presenças.
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=17762718&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002142&infra_hash…
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CF 5 – Monitorar a assistência técnica socioprodutiva
CF 5.1.1 – Percentual de empreendimentos com informações atualizadas.
Inicialmente a contratada apresentou o número de 41 empreendimentos inseridos no CAD Cidadão, no período, totalizando 64% dos
empreendimentos previstos para o trimestre. Embora não tenha conseguido atingir a meta no período de 29/08/2019 a 26/11/2019, a OS
demonstrou a posteriori, através de nota complementar, a consumação da atualização dos 64 EES estabelecidos na meta, ultimando os 100%
dos EES com informações atualizadas. Segundo justifica o relatório, a entidade encontrou dificuldades na administração das diversas
atividades externas que houve no período (FEBAFES e II Festival de Economia Solidária), inclusive na articulação das atividades para o
cumprimento das metas, que considera “extensas”. Todavia, a entidade demonstrou que conseguiu efetivar, através de ofício endereçado a
esta SESOL, a complementação para alcançar os 64 EES estabelecidos como meta, demonstrando, assim, esforço e comprometimento para
execução do serviço. Assim, por fim, a contratada demonstrou a inserção dos 64 EES no CAD Cidadão, totalizando 100% do previsto.
CF 5.2 – Percentual de famílias com informações atualizadas.
Assim como no indicador CF 5.1.1, inicialmente a contratada apresentou a totalidade das família de 41 empreendimentos inseridos no CAD
Cidadão, no período, totalizando 64% das famílias com informações atualizadas previstas para o trimestre. Assim, embora não tenha
conseguido atingir a meta no período de 29/08/2019 a 26/11/2019, a OS demonstrou a posteriori, através de nota complementar, a
consumação de 100% de famílias com informações atualizadas, conforme o estabelecido na meta.
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 apresentado pela Contratada.
CG 1.2.1 –Limite de gasto com pessoal
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=17762718&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002142&infra_hash…
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A Contratada apresenta despesa com pessoal conforme programação prevista, cumprindo com o limite estabelecido de 65% do valor da
receita estabelecido para a rubrica.
CG 2 - Gestão de Aquisições
CG 2.1.1 – Aplicação de regulamentos de compras
As aquisições respondem ao estabelecido no plano de trabalho, estando em conformidade com a legislação vigente, bem como com o
regulamento de compras publicado pela contratada no seu sítio eletrônico.
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 endereço eletrônico da instituição gestora, a saber: http://redepintadas.blogspot.com/.
CG 3.1.2 – Pessoal contratado de acordo com os requisitos quali quantitativos exigidos
Há correspondência entre a previsão editalícia e a contratação dos (as) colaboradores (as) do CESOL.
CG 3.1.3 – Pessoal contratado de acordo com o quantitativo exigido.
Foram contratados 10 profissionais, ou seja, 100% do previsto no plano de trabalho apresentado pela entidade.
CG 4 – Gestão do Controle
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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. Algumas ausências de informações
e documentos ensejaram notificações, que foram respondidas pela contratada.
CG 4.2.1 – Manifestação dos Conselhos da Organização Social.
A Organização Social declarou que o 2° Relatório Trimestral de Prestação de Contas, foi apreciado e validado pelo Conselho Deliberativo e de
Fiscalização da Rede Pintadas, tal como expresso no Relatório de Prestação de Contas, conforme orientação do Congeos.
CG 4.3.1 – Cumprimento de Cláusula Contratual.
A organização cumpriu as cláusulas contratuais conforme o estabelecido.
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 RESUMOS 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;
Nota 2: Os valores informados foram avaliados junto aos extratos apresentados pela Contratada.

6.2 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
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Nota 1 – No item 1.1.1, Receitas Recebidas, o valor informado (custeio) corresponde a 2ª parcela do Contrato de Gestão nº008/2019;
Nota 3 – No item 1.2.1, Receitas Recebidas, o valor apresentado refere-se a rendimento líquido sobre aplicação de recurso;
Nota 4 – No item 2.1.2, Despesas do Período Pagas, o saldo apresentado excede o previsto na Proposta de Trabalho da OS;
Nota 5 – No item 2.2, Despesas do Período Pagas, o saldo apresentado excede o previsto para rubrica na Proposta de Trabalho;
Nota 6 – No item 2.5, Despesas do Período Pagas, o valor apresentado refere-se a IOF e IR sobre aplicação de recurso.

6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
Das Receitas
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O demonstrativo, tabela 02, apresenta o valor total de R$200.000,00 (duzentos mil reais) referente ao repasse da 2ª parcela do contrato de
Gestão nº008/2019. Essa quantia consiste, conforme cronograma desembolso contido no termo contratual, ao total destinado para despesa
de custeio no 2º trimestre. Além do valor acima, a Contratada registra saldo remanescente do 1º trimestre na quantia de R$45.385,46
(quarenta e cinco mil e trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), aplicação de recurso com rendimento bruto de
R$1.205,23 (hum mil e cento e noventa e três reais e oitenta e dois centavos), que resulta no valor total de R$246.590,69 (duzentos e
quarenta e seis mil e quinhentos e noventa reais e sessenta 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$104.829,67 (cento e quatro
mil e oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos), este saldo é inferior ao gasto programado de R$112.820,01 (cento e doze
mil e oitocentos e vinte reais e um centavo) previsto na proposta de trabalho da Organização SocialREDE PINTADAS. Sendo assim,
comportou-se dentrodo limite de 65% do valor total da receita disponível para o trimestre, que é de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais). A
Contratada relata que no trimestre efetivou regularmente o pagamento da remuneração da equipe técnica do CESOL e das obrigações
trabalhistas. A tabela 03 apresenta os saldos das contas pertencentes à rubrica Despesa de Pessoal, no qual o saldo da conta “Encargos
Sociais” excede o previsto. Conforme a Contratada, tal situação deu-se por conta dos pagamentos das parcelas do 13º salário no mês de
dezembro.
As despesas incorridas com “Serviços de Terceiros” excedem o previsto, o contrário ocorre com a conta“Despesas Gerais”, que apresenta
saldo inferior ao previsto na proposta de trabalho. Assim sendo, para retratar os pagamentos realizados a Contratada menciona que realizou
as atividades “oficina de marketing”, “oficina de consumo consciente responsável”, “expojacuípe”, “consultorias para capacitação permanente
da equipe do CESOL”, “capacitação de grupos da economia solidária para elaboração de planejamento estratégico”, participação no “III
encontro dos CESOL em Irecê-Ba”, “consultoria para elaboração do plano de marketing”, “seminário com os EES em Quixabeira”,
participação na “oficina de preparação do II Festival de Economia Solidária em Salvador-Ba” e “consultoria nutricional”. Para mais, consta o
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 o total de gasto efetivo no período foi de R$176.220,52 (cento e setenta e seis mil e duzentos e vinte reais e cinqüenta e
dois centavos), porém, este saldo foi inferior ao total de saídas de recursos previsto para o 2º trimestre. Outro fato relevante foi o saldo da
CONCILIAÇÃO, tabela 02, com diferença positiva de R$25,34 (vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), em que o ajuste é necessário no
trimestre seguinte sem prejuízo do saldo final do período em questão. Também, a comissão, declara que diante da análise financeira do
referido trimestre, a Contratada foi orientada a ajustar adequadamente despesas e apresentar justificativas por intermédio de ofício,
especialmente, para os achados de teor financeiro. Portanto, mediante Nota complementar apresentada no decorrer da análise, as
explanações foram sanadas.
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7. AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS
Tal como expõe o Relatório, o CESOL Bacia do Jacuípe disponibiliza meios de verificarão da qualidade do serviço prestado, com o principal
intuito de aferir e conhecer o grau de satisfação dos usuários que utilizam os serviços do CESOL, sobretudo através de pesquisa de
satisfação entre os usuários e pelas visitas realizadas aos EES.
Segundo a contratada, os pontos avaliados durante as pesquisas de satisfação foram os seguinte: 1. Atividade (serviço) prestado pelo
CESOL; e 2. Qualidade do trabalho desenvolvido pela equipe técnica (instrutores). O resultado da pesquisa, relativa ao serviço prestado pelo
CESOL, apresentou os números evidenciados no quadro abaixo.

Quanto ao resultado referente ao serviço dos instrutores, o relatório apresentou o seguinte quadro de dados:
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Segundo informa a OS, a pesquisa foi realizada com um universo em torno de setenta usuários, dos quais um percentual de 97,1% considera
que o trabalho desenvolvido pelo CESOL atinge aos objetivos propostos.
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
As cláusulas do Contrato de Gestão 008/2019, referentes ao 1º Trimestre, foram cumpridas em sua integralidade.
11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS
No comparativo entre as metas pactuadas e os resultados para o 2º Trimestre, a entidade cumpriu o estabelecido em sua totalidade, bem
como correspondeu ao estabelecido nas cláusulas contratuais não havendo motivo para aplicação de descontos.
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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 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.
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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 que 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 acolhendo as ressalvas, reiterando as recomendações e indicando o seu encaminhamento ao Secretário
Davidson de Magalhães Santos, ao Conselho Deliberativo da ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DE PINTADAS - REDE PINTADAS e ao Conselho de Gestão das Organizações Sociais – CONGEOS.

Documento assinado eletronicamente por Jadson Santana Da Luz, Técnico Nível Superior, em 02/03/2020, às 15:39, 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 02/03/2020, às 15:40, 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.
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Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Santos Ferreira, Assessor Administra vo, em 02/03/2020, às 15:44, 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 02/03/2020, às 15:49, 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.
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