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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório, referente ao período de 01/02/2017 a 30/04/2017, tem como objetivo 

apresentar a análise no que se refere ao cumprimento das cláusulas contratuais e das metas 

pactuadas, bem como a economicidade no desenvolvimento das atividades atinentes à execução do 

Contrato de Gestão nº. 035/2014, celebrado entre a Instituto De Pesquisa, Organização, Formação E 

Promoção Da Cidadania E Da Cultura – Oficina Da Cidadania e esta Secretaria para o gerenciamento 

do Centro Público de Economia Solidária - Cesol, no Território Sudoeste Baiano e Município de 

Itapetinga, atendendo ao disposto no art. 27 da Lei Estadual nº 8.647/2003, que regulamenta o 

Programa Estadual de Organizações Sociais. 

 

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 n.º 070/2013, de 03/04/2013, cuja composição foi 

alterada Portaria n.º 067 de 29 de julho de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia, de 

02 de agosto de 2016 para designar os seguintes membros: Albene Diciula Piau Vasconcelos, Ana 

Paula Santos Ferreira, Edelson Ferreira dos Santos, Edjane Santana de Oliveira, Efson Batista Lima, 

Jenny Tilmann Pompe (excluída da Comissão DOE 14/10/2016), Karine Conceição de Oliveira, Lara 

Sousa Matos Andrade, Mônica Barbosa Sanches Sales e Rômullo Alves Cedraz. 

 

2. PERFIL DO SERVIÇO PUBLICIZADO 

 

O Centro Público de Economia Solidária - Cesol, localizado na Território Sudoeste Baiano e Município 

de Itapetinga, (Bahia), 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. 

 

Além de espaço físico e de equipamentos adequados à natureza do serviço disponibilizado, consta o 

Cesol com um contingente de 19 pessoas, contratadas em regime celetista e realizando processo 

seletivo dos demais profissionais da equipe técnica. 

 

A capacidade operacional de atendimento é de 18 empreendimentos, no trimestre, a partir do 

segundo trimestre da vigência do Contrato, com alcance de todo o território delimitado.  

 

3. GESTÃO DO CONTRATO  
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O Contrato de Gestão nº. 051/2015, com vigência a partir de 12/12/2014 até 11/12/2016 e valor 

global R$3.200, 000 tem por objeto gerência do Serviço de Assistência Técnica aos Empreendimentos 

Associativos Populares e Solidários, prestado no Centro Público de Economia Solidária, que será 

implantado no Território Sudoeste Baiano e Município de Itapetinga, 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 Comunidade Cidadania e Vida, sem ocorrência de modificações.  

 

É importante registrar que houve atraso na liberação do recurso financeiro por parte da Contratante 

em relação ao primeiro trimestre, consequentemente, as metas aqui analisadas versam sobre a 

execução das metas referentes ao segundo trimestre. 

 

 

4. METODOLOGIA UTILIZADA PARA O ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO  

 

A Comissão de Monitoramento e Avaliação ao planejar as suas ações objetiva propiciar ambiente 

favorável à elaboração e entrega, nos prazos e datas pré-estabelecidas, dos Relatórios de 

Acompanhamento e Avaliação da execução do Contrato de Gestão firmado.  

 

Consoante definido, a Contratada deverá apresentar, no período de um ano, quatro relatórios 

trimestrais e um relatório anual, conforme cronograma seguinte:  

 

ORDEM PERÍODO DE EXECUÇÃO 
DATA LIMITE DE 

ENTREGA 

1º Relatório 03 de novembro 2016 a 31 de janeiro de 2017 07 de fevereiro de 2017 

2º Relatório 01 de fevereiro a 30 de abril de 2017 05 de maio de 2017 

3º Relatório 01 de maio a 31 de julho de 2017 07 de agosto de 2017 

4º Relatório 01 de agosto a 31 de outubro de 2017 07 de novembro de 2017 

ANUAL 03 de novembro de 2016 a 31 de outubro de 2017 30 de novembro de 2017 

 

 

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 processo de elaboração do Relatório de Monitoramento e Avaliação pautou-se no relatório 

apresentado pela Contratada - OS (Organização Social) e foi subsidiado com elementos intrínsecos do 

objeto de avaliação – cumprimento de meta e de cláusula contratual – no período referenciado. A sua 
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redação final ocorreu à conclusão da análise do relatório recebido, do quanto constatado durante o 

acompanhamento e do resultado das diligências. 
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5. COMPARATIVO DAS METAS PACTUADAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

2º Relatório Técnico Trimestral do Contrato de Gestão nº 051/2015 - Período de 01/02/2017 a 30/04/2017 

Tabela 01 - Comparativo entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados 

          

Nº. Indicador Forma de Cálculo Parâmetro Peso* 
Pontuação 

Máxima 
Meta Pontuação 

Obtida 
            Previsto Realizado % Alcance 

1 
Incremento da Renda Produtiva 
familiar 

[Renda Produtiva Média (t0) / Renda Produtiva Média (t1)] 
x 100 

Igual a 100% = 10 pontos  < 100% e > 90%, então, 9 
pontos  <= 90% e > 80%, então, 8 pontos <= 80% 

então, 0 ponto. 

2 20 NA NA NA NA 

2 
Centro Público em condições físicas 
de funcionamento 

Centro Público em condições físicas de funcionamento Igual a 1 = 10 pontos 2 20 NA NA NA NA 

3 
Processos de trabalho em 
condições de operação 

Processos de trabalho em condições de operação Igual a 1 = 10 pontos 2 20 NA NA NA NA 

4 Diagnostico de contexto realizado Nº de diagnóstico do contexto realizado Igual a 1 = 10 pontos 2 20 NA NA NA NA 

5 Oficinas Temáticas Realizadas 
(Nº de Oficinas Temáticas realizadas/Nº de Oficinas 
Temáticas previstas) x 100 

Igual a 100% = 10 pontos  < 100% e > 90%, então, 9 

pontos <= 90% e > 80%, então, 8 pontos <= 80% 
então, 0 ponto. 

2 20 1 25 100% 20 

6 
Estudos de viabilidade econômica 
realizados 

[(Nº de Estudos de Viabilidade Econômica - EVE realizados 
/ Nº de Estudos de Viabilidade Econômica previstos) x 100] 

Igual a 100% = 10 pontos  < 100% e > 90%, então, 9 
pontos <= 90% e > 80%, então, 8 pontos <= 80% 

então, 0 ponto. 
3 30 18 19 100% 30 

7 
Empreendimentos associativos com 
assistencia técnica Gerencial  

[ (Nº de empreendimentos assistidos pela assistência 
gerencial / Nº de empreendimentos previstos para serem 
assistidos pela assistência gerencial) x 100] 

Igual a 100% = 10 pontos  < 100% e > 90%, então, 9 
pontos <= 90% e > 80%, então, 8 pontos <= 80% 

então, 0 ponto. 
3 30 NA NA NA NA 

8 Assistência técnica socioprodutiva  
[(Nº de empreendimentos assistidos pela assistência 
socioprodutiva / Nº de empreendimentos previstos para 
serem assistidos pela assistência socioprodutiva) x 100] 

Igual a 100% = 10 pontos  < 100% e > 90%, então, 9 
pontos <= 90% e > 80%, então, 8 pontos <= 80% 

então, 0 ponto. 
3 30 NA NA NA NA 

9 
Empreendimentos associativos com 
Assistência técnica específica 

(Nº de empreendimentos capacitados / Nº de 
empreendimentos previsto para serem capacitados) x 100 

Igual a 100% = 10 pontos  < 100% e > 90%, então, 9 
pontos  <= 90% e > 80%, então, 8 pontos <= 80% 

então, 0 ponto. 

3 30 NA NA NA NA 

10 
Empreendimentos orientados para 

acesso ao crédito 

(Nº de empreendimentos orientados/ Nº de 

empreendimentos identificados) x 100 

Igual a 100% = 10 pontos  < 100% e > 90%, então, 9 
pontos <= 90% e > 80%, então, 8 pontos <= 80% 

então, 0 ponto. 
2 20 18 18 100% 20 

11 
Empreendimentos encaminhados 

para as agências de microcrédito 

[(Nº de empreendimentos encaminhados/ Nº de 
empreendimentos identificados no EVE para 
encaminhamento) x 100] 

Igual a 100% = 10 pontos < 100% e > 90%, então, 9 
pontos <= 90% e > 80%, então, 8 pontos <= 80% 

então, 0 ponto. 
3 30 NA NA NA NA 

12 
Empreendimentos que acessaram 
microcrédito  

Nº de empreendimentos com acesso ao microcrédito/ Nº 
de empreendimentos encaminhados) x 100 

Igual a 100% = 10 pontos < 100% e > 90%, então, 9 
pontos <= 90% e > 80%, então, 8 pontos <= 80% 

então, 0 ponto. 
3 30 NA NA NA NA 

13 
Empreendimentos assistidos pela 
assistência em comercialização 

(Nº de empreendimentos assistidos pela assistência em 
comercialização / Nº de empreendimentos previstos para 
serem assistidos pela assistência em comercialização) x 
100 

Igual a 100% = 10 pontos  < 100% e > 90%, então, 9 
pontos <= 90% e > 80%, então, 8 pontos  <= 80% 

então, 0 ponto. 

3 30 NA NA NA NA 

14 
Empreendimentos e famílias com 
informações atualizadas 

(Nº de empreendimentos e famílias com informações 
atualizadas/ Nº de empreendimentos atendidos) x 100 

Igual a 100% = 10 pontos  < 100% e > 90%, então, 9 
pontos <= 90% e > 80%, então, 8 pontos  <= 80% 

então, 0 ponto. 
3 30 18 19 100% 30 

  TOTAL       100 PONTUAÇÃO TOTAL ALCANÇADA (A) 100 

 PONTUAÇÃO MÁXIMA (B) 100 

      % ALCANCE DAS METAS (A/B) 100% 
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5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS 
 

Foram pactuadas quatro metas para cumprimento no terceiro trimestre, entretanto, com o atraso no 

repasse da primeira parcela essas metas são relacionadas ao segundo trimestre, tais metas consistem 

na execução das seguintes ações delineadas: 

 

Realização de uma oficina temática de sensibilização, observando para tanto, mobilização 

e priorização dos empreendimentos associativos no território e a avaliação do evento.  

 

A contratada informa ter realizado 25 (vinte e cinco) oficinas temáticas abrangendo um total de 750 

(setecentos e cinqüenta) pessoas em 22 (vinte e dois) municípios uma Oficina Temática de 

Sensibilização que foi formatada para acontecer em 10 municípios, quais sejam: Vitória da Conquista 

(13 participantes), Anagé (24 participantes), Presidente Jânio Quadros (73 participantes), Maetinga 

(28 participantes), Bom Jesus da Serra (39 participantes), Mirante (22 participantes), Condeúba (39 

participantes), Ribeirão do Lago (28 participantes), Caetanos  (27 participantes), Piripá  (32 

participantes), Cordeiros (22 participantes), Itapetinga (26 participantes), Vitória da Conquista (64 

participantes),  Belo Campo (20 participantes), Barra do Choça (19 participantes), Encruzilhada (13 

participantes), Cândido Sales (20 participantes),  Mortugaba (28 participantes), Jacaraci (19 

participantes), Tremedal (38 participantes), Planalto (42 participantes), Poções (23 participantes), 

Aracatu (28 participantes), Condeúba – Comunidade do Alegre (30 participantes) e Bom Jesus da 

Serra (Água Bela) (38 participantes).  O objetivo da oficina foi sensibilizar a comunidade acerca da 

Economia Solidaria, os principais produtos e serviços, a política pública, benefícios e importância para 

a comunidade, o Centro Público de Economia Solidaria e sua equipe, as leis e decretos que 

fundamentam sua execução e as Atividades e serviços prestados pelo CESOL, assim como a 

apresentação da Organização Social Civil Instituto Oficina da Cidadania Organização Social.  

 

Estudos de viabilidade econômica e planos de ação de 19  empreendimentos associativos. 

 

Consta no relatório que 19 estudos de viabilidade econômica foram realizados neste 2º trimestre. 

Segundo a Organização Social os empreendimentos dos municípios do território do Sudoeste Baiano e 

Município e Itapetinga foram selecionados  através da identificação das atividades por eles realizadas 

e sua correspondência com os princípios da economia solidária, dando início, em seguida, as visitas 

técnicas para a elaboração dos estudos de viabilidade e planos de ação. 

 

No relatório em análise encontra-se descrito o processo de construção dos estudos de viabilidade 

econômica e as atividades realizadas nas visitas.  Encontra-se ainda listado no relatório, os nomes, 

localidades e municípios dos 19 empreendimentos atendidos no trimestre, com discriminação dos 

produtos e a equipe designada para atuação conjunta. 
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Orientação para o acesso ao crédito a 18 empreendimentos associativos. 

 

A Organização Social informa na tabela 01 - Comparativo entre as Metas Pactuadas e os Resultados 

Alcançados ter orientado 18 empreendimentos atendidos no trimestre sobre as linhas de 

financiamento existentes na Economia Solidaria.  

Consta ainda descrito que embora o público alvo tenha manifestado interesse em relação a aquisição 

de crédito, mais do que  a realização de Estudo de Viabilidade Econômica dos Empreendimentos é 

preciso verificar a criação de plano de ação  e laborar com os grupos maiores informações acerca de 

associativismo e cooperativismo com vista ao estabelecimento dos empreendimentos. 

Durante as visitas fora realizada pesquisa de satisfação, a qual se encontra trasladada no bojo do 

Relatório examinado e segue no Anexo II a lista de freqüência com o registro dos participantes. 

 

Empreendimentos e Famílias com informações atualizadas. 

 

Consta descrito no relatório que, no decorrer das apresentações do Centro Público de Economia 

Solidária e a Organização Comunidade Cidadania e Vida, enfatiza-se a importância do CAD Cidadão e 

SIPES (Sistema de Informações de Projetos de Economia Solidária) para reconhecimento dos 

empreendimentos junto aos órgãos responsáveis. A Organização Social informa que fez o registro no 

CadCidadão de 18 empreendimentos. 
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6. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

 

6.1 RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO 

TOTAL

(S) Saldo do período anterior 352.812,60

(S.1) Repasse do Contrato de Gestão 0,00

(S.2) Rendimento Líquido de Aplicação Financeira 3.016,31

(A) Total de Entradas do Periodo 3.016,31

(B) Total de Saídas do Período 275.360,83

(C) Saldo Financeiro do Período (A-B) -272.344,52

(D) Saldo Acumulado (S+C) 80.468,08

Composição Financeira do Saldo Acumulado

(D.1) Saldo Extrato C/C  (por conta bancária) 0,00

(D.2) Saldo Extrato CI  (por conta bancária) 83.260,64

(D.2.1) Saldo Extrato CI - Poupança 0,00

Saldo Ajustado (D.1+D.2) 83.260,64

Recursos Provisionados e Comprometidos

(E) Recursos Provisionados 40.476,23

(F) Recursos Comprometidos 11.221,72

(G) Total de Recursos Provisionados e Comprometidos (E + F) 51.697,95

2º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 051/2015 - Período 01/02/2017 a 31/04/2017.

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período

 

Nota: Os valores constantes na tabela procedem do Demonstrativo Analítico, apresentado pela Contratada no Relatório trimestral; 
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6.2 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

1. Entrada de Recursos Previsto Realizado Variação Percentual

1.1 Receitas

1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão 399.696,40 0,00 -100%

1.1.2 Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras 0,00 3.016,31 #DIV/0!

1.1.3 Saldo do Período Anterior 0,00 352.812,60 #DIV/0!

1.2 Devolução 0,00 0,00 #DIV/0!

(A)Total de Entradas 399.696,40 355.828,91 -11%

2. Saída de Recursos Previsto Realizado Variação Percentual

2.1 Despesas de Pessoal

2.1.1 Remunerações (CLT) 144.300,00 81.716,41 -43%

2.1.2 Encargos 76.398,83 40.881,92 -46%

2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal 4.458,00 0,00 -100%

2.1.4 Outros (diárias) 0,00 0,00 #DIV/0!

Subtotal (Pessoal) 225.156,83 122.598,33 -46%

2.2 Serviços de Terceiros 104.728,13 103.165,06 -1%

2.3 Despesas Gerais 69.810,84 44.857,64 -36%

2.4 Tributos 0,00 0,00 #DIV/0!

2.5 Aquisição de Bens Permanentes 0,00 4.739,80 #DIV/0!

(B)Total de Saídas 399.695,80 275.360,83 -31%

2º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 051/2015 - Período 01/02/2017 a 30/04/2017.

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período

 

Nota 1 – No item 1.1.1, na 3ª coluna (Realizado) demonstrou que o repasse do recurso não foi realizado; 

 
Nota 2 – No item 2.5, na 3ª coluna (Realizado) a Contratada apresentou desembolso, utilizou o saldo remanescente do 1º trimestre. 
 

 

 

 

6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

 

Das Receitas 

 

O demonstrativo de receitas e despesas apresenta saldo inicial no total de R$352.812,60 (Trezentos e 

cinqüenta e dois mil e oitocentos e doze reais e sessenta centavos), registra que a 2ª parcela do 

recurso não foi repassado como previsto e que houve aplicação do saldo final do 1º trimestre 

alcançando rendimento líquido de R$3.016,31 (Três mil e dezesseis reais e trinta e um centavos) 

conforme tabela 02. A Contratada no relatório trimestral descreve que as obrigações financeiras do 2º 

trimestre foram quitadas, com a utilização do saldo do período anterior.  

 

É necessário considerar para o 2º trimestre, que o saldo remanescente do 1º trimestre sofreu 

correção no valor, visto que no 1º Relatório Técnico Trimestral o saldo final registrado foi no valor de 
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R$363.121,90 (Trezentos e sessenta e três mil reais e cento e vinte e um reais e noventa centavos). 

Esta alteração deu-se após Notas Complementares nº 02 e 03/2017 – Contrato de Gestão nº 

051/2015 como resposta ao Ofício de Diligências nº 08/2017 encaminhado pela Comissão de 

Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão.  

 

Dito isso, verificou-se nas Notas Complementares supraindicadas, notadamente, mediante aferição 

das planilhas financeiras retificadas, que a aparente diferença existente consistiu em erro material. 

Ainda assim, entende-se por necessária apresentação de justificativa textual para o ocorrido. 

 

 

Das Despesas 

 

Segundo apresentado, a despesa incorrida com pessoal, no período, foi no valor de R$122.598,33 

(Cento e vinte e dois mil e quinhentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos), que 

corresponde a 54% do total de R$225.156,83 (Duzentos e vinte e cinco mil e cento e cinqüenta e seis 

reais e oitenta e três centavos) previsto no edital e comportou-se dentro do limite de 65% do valor da 

receita estabelecido para a rubrica conforme tabela 03. De acordo com o relato da Contratada, a 

equipe técnica efetiva não alcançou o mínimo previsto e a contratação dos profissionais foi 

prorrogada.   

 

As despesas incorridas com Serviços de Terceiros e Despesas Gerais, apresentadas, demonstraram-se 

dentro do previsto para o período conforme tabela 03. A Contratada menciona no descritivo dos 

lançamentos financeiros, despesas pertinentes a execução das ações e metas programadas para o 

trimestre. 

 

O total de gasto apresentado no período foi de R$275.360,83 (Duzentos e setenta e cinco mil e 

trezentos e sessenta reais e oitenta e três centavos), que corresponde a 69% do total de gasto 

esperado. Com referência ao saldo na conta Aquisição de Bens Permanentes, a Contratada apresentou 

a relação de compra com os itens para a instalação do Cesol e informou que utilizou de forma parcial 

o saldo remanescente do 1º trimestre. 

 

7. AVALIAÇAO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS  

 

A Contratada dispõe de 03 canais próprios para atendimento de manifestação dos empreendimentos 

que são: home Page http://www.ioc.org.br/index.php, facebook (fanpage) e atendimento na sede. 
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Informa que no próximo relatório será apresentado a pesquisa de satisfação dos usuários, pois em 

virtude do trimestre em análise ter sido o inicio dos trabalhos, não houve elementos consistentes para 

tal avaliação. 

 

 

8. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO 

 

Não se registraram manifestações da Ouvidoria Geral do Estado. 

 

9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 

Não houve registrado manifestações de órgão de controle acerca do Contrato de Gestão em pauta. 

 

10. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

 

No que tange ao cumprimento das cláusulas contratuais, não houve constatação de descumprimento 

das cláusulas contratuais no tocante à execução das metas, vide resultados demosntrados em 

relatório e docuemnos a ele acostados. Entretanto, no que se refere ao atraso no envio dos relatórios 

houve reiteração, o que tem inviabilizado a expedição tempestiva de relatórios por parte desta 

Coordenação e,  conseguinte,  no repasse do recurso financeiro. 

Conforme verifica-se do histórico, a execução dos trimestre refere-se ao período de 01 de fevereiro a 

30 de abril de 2017, com obrigatoriedade de depósito do Relatório Trimestral de Prestação de Contas 

até o dia 05 de Maio de 2017. Diante dos atrasos anteriores a Coordenação notificou a Contratada em 

04/07/2017 determinando a entrega entrega do Relatório em 72h. Apenas em 17/07/2017 

recepcionamos o Relatório requerido, mas, o mesmo não trouxe consigo aporte documental bastante 

para aferição das aquisições e contratações do período. Após profunda análise foram encontrados 

cerca de 50 (cinqüenta) apontamentos impeditivos do fechamento do Relatório pela Coordenação 

que, em 05/09/2017, enviou Notifocação com requeirimento de esclarecimentos e pedido de envio de 

Nota Complementar. A Nota Complementar fora apresentada pela Contratada em 22/09/2017, sendo 

analisada e confirmada a retidão das contas. 

 

11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS 

 

Não há indicativo de aplicação de desconto para o referente período. Todas as metas foram 

cumpridas satisfatoriamente e em conformidade com o quanto pactuado. Não obtante, verifica-se o 

atraso no repasse do recurso financeiro por parte da Contratante em razão dos atrasos recorentes no 

envio de relatórios por parte da executante e do encaminhamento destes restando pendentes 
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informações do trato contábil financeiro que permitissem autorização ao pagamento dada a 

impossibilidade de fechamento das contas e verificaão de sua regularidade. 
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2º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 051/2015 - Período de 01/02/2017 a 30/04/2017 

Tabela 04 - Parâmetros para aplicação de descontos 

             

                2º Trimestre 

Nº Indicador Forma de Cálculo Parâmetro Peso* 
Pontuação 

Máxima 
Parâmetro de desconto 

Desconto 
Máximo 

Meta 
Pontuação 

Obtida 

% 
Desconto 

a ser 
Aplicado           

Previsto Realizado 
% 

Alcance 

1 
Incremento da renda 
produtiva familiar 

[Renda Produtiva Média (t0) / Renda 
Produtiva Média (t1)] x 100 

Igual a 100% = 10 
pontos                          

< 100% e > 90%, então, 
9 pontos       <= 90% e 
> 80%, então, 8 pontos       

<= 80% então, 0 ponto. 

2 20 Não Previsto 
não 

previsto 
NA NA NA NA NA 

2 
Centro Público em 
condições físicas de 
funcionamento 

Centro Público em condições físicas 

de funcionamento 
Igual a 1 = 10 pontos 2 20 

20 pontos < => 0 % de 
desconto, 0 pontos <=> 5% 

de desconto 
5% NA NA NA NA NA 

3 
Processos de trabalho em 
condições de operação 

Processos de trabalho em condições 
de operação 

Igual a 1 = 10 pontos 2 20 
20 pontos < => 0 % de 

desconto 0 pontos <=> 5% 

de desconto 

5% NA NA NA NA NA 

4 
Diagnóstico de contexto 
realizado 

Nº de diagnóstico do contexto 
realizado 

Igual a 1 = 10 pontos 2 20 não previsto 
não 

previsto 
NA NA NA NA NA 

5 
Oficinas temáticas 
realizadas 

(Nº de Oficinas Temáticas 
realizadas/Nº de Oficinas Temáticas 
previstas) x 100 

Igual a 100% = 10 
pontos                          

< 100% e > 90%, então, 
9 pontos       <= 90% e 
> 80%, então, 8 pontos       
<= 80% então, 0 ponto. 

2 20 não previsto 
não 

previsto 
1 1 100% 20 0% 

6 
Estudos de viabilidade 
econômica realizados 

[(Nº de Estudos de Viabilidade 
Econômica - EVE realizados / Nº de 
Estudos de Viabilidade Econômica 
previstos) x 100] 

Igual a 100% = 10 
pontos                          

< 100% e > 90%, então, 
9 pontos       <= 90% e 
> 80%, então, 8 pontos       

<= 80% então, 0 ponto. 

3 30 

30 pontos < => 0 % de 
desconto, 27 pontos <=> 

4,0% de desconto, 24 
pontos <=> 7% de 

desconto, 0 pontos <=> 

10% de desconto 

10% 18 18 100% 30 0% 

7 

Empreendimentos 

associativos com assistência 
técnica gerencial  

[ (Nº de empreendimentos 
assistidos pela assistência gerencial / 

Nº de empreendimentos previstos 
para serem assistidos pela 
assistência gerencial) x 100] 

Igual a 100% = 10 
pontos                          

< 100% e > 90%, então, 
9 pontos       <= 90% e 
> 80%, então, 8 pontos       

<= 80% então, 0 ponto. 

3 30 

30 pontos < => 0 % de 
desconto, 27 pontos <=> 

1,5% de desconto, 24 
pontos <=> 3% de 

desconto, 0 pontos <=> 5% 

de desconto 

5% NA NA NA NA NA 

8 
Empreendimentos assistidos 
pela Assistência técnica 

socioprodutiva  

[(Nº de empreendimentos assistidos 
pela assistência socioprodutiva / Nº 
de empreendimentos previstos para 

serem assistidos pela assistência 
socioprodutiva) x 100] 

Igual a 100% = 10 

pontos                          
< 100% e > 90%, então, 
9 pontos       <= 90% e 
> 80%, então, 8 pontos    
<= 80% então, 0 ponto. 

3 30 

30 pontos < => 0 % de 

desconto, 27 pontos <=> 
1,5% de desconto, 24 
pontos <=> 3% de 

desconto, 0 pontos <=> 5% 
de desconto 

5% NA NA NA NA NA 
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9 
Empreendimentos 

capacitados 

(Nº de empreendimentos 
capacitados / Nº de 

empreendimentos previsto para 
serem capacitados) x 100 

Igual a 100% = 10 
pontos                          

< 100% e > 90%, então, 

9 pontos       <= 90% e 
> 80%, então, 8 pontos       
<= 80% então, 0 ponto. 

3 30 

30 pontos < => 0 % de 
desconto, 27 pontos <=> 

1,5% de desconto, 24 

pontos <=> 3% de 
desconto, 0 pontos <=> 5% 

de desconto 

5% NA NA NA NA 0% 

10 
Empreendimentos 
orientados para acesso ao 
crédito 

(Nº de empreendimentos 
orientados/ Nº de empreendimentos 
identificados) x 100 

Igual a 100% = 10 
pontos                          

< 100% e > 90%, então, 
9 pontos       <= 90% e 
> 80%, então, 8 pontos       
<= 80% então, 0 ponto. 

2 20 

30 pontos < => 0 % de 
desconto, 27 pontos <=> 

1,5% de desconto, 24 
pontos <=> 3% de 

desconto, 0 pontos <=> 5% 
de desconto 

não 
previsto 

18 15 84% 16 0% 

11 

Empreendimentos 

encaminhados para as 
agências de microcrédito 

[(Nº de empreendimentos 
encaminhados/ Nº de 
empreendimentos identificados no 
EVE para encaminhamento) x 100] 

Igual a 100% = 10 
pontos                          

< 100% e > 90%, então, 
9 pontos       <= 90% e 
> 80%, então, 8 pontos       

<= 80% então, 0 ponto. 

3 30 

30 pontos < => 0 % de 
desconto, 27 pontos <=> 

1,5% de desconto, 24 
pontos <=> 3% de 

desconto, 0 pontos <=> 5% 

de desconto 

5% NA NA NA NA NA 

12 
Empreendimentos que 
acessaram microcrédito  

Nº de empreendimentos com acesso 
ao microcrédito/ Nº de 
empreendimentos encaminhados) x 

100 

Igual a 100% = 10 
pontos                          

< 100% e > 90%, então, 
9 pontos       <= 90% e 

> 80%, então, 8 pontos       
<= 80% então, 0 ponto. 

3 30 Não Previsto 
não 

Previsto 
NA NA NA NA NA 

13 
Empreendimentos assistidos 
pela assistência em 
comercialização 

(Nº de empreendimentos assistidos 
pela assistência em comercialização 
/ Nº de empreendimentos previstos 

para serem assistidos pela 
assistência em comercialização) x 
100 

Igual a 100% = 10 
pontos                          

< 100% e > 90%, então, 

9 pontos       <= 90% e 
> 80%, então, 8 pontos       
<= 80% então, 0 ponto. 

3 30 

30 pontos < => 0 % de 
desconto, 27 pontos <=> 

1,5% de desconto, 24 

pontos <=> 3% de 
desconto, 0 pontos <=> 5% 

de desconto 

5% NA NA NA NA NA 

14 
Empreendimentos e famílias 
com informações 
atualizadas 

(Nº de empreendimentos e famílias 
com informações atualizadas/ Nº de 
empreendimentos atendidos) x 100 

Igual a 100% = 10 
pontos                          

< 100% e > 90%, então, 

9 pontos       <= 90% e 
> 80%, então, 8 pontos       
<= 80% então, 0 ponto. 

3 30 

30 pontos < => 0 % de 
desconto, 27 pontos <=> 

1,5% de desconto, 24 

pontos <=> 3% de 
desconto, 0 pontos <=> 5% 

de desconto 

5% 18 18 100% 30 0% 

  

TOTAL       360   50% DESCONTO APLICÁVEL   
0% 
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12. RECOMENDAÇÕES 

 

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: 

 

Manter o modelo padrão do relatório. No caso de surgimento de situações atípicas ou não 

contempladas no modelo exigido, usar do recurso nota explicativa; as metas precisam receber 

comentários a partir de tópicos, visando facilitar a compreensão; 

 

Apresentar relação nominal de funcionários, com a respectiva remuneração, carga horária, formação e 

a habilitação específica quando exigida; 

 

Além do relatório de prestação de contas impresso, recomenda-se o envio deste  e seus anexos em 

formato digital; 

 

Requer justificativa textual acerca da diferença existente entre o saldo no valor de R$352.812,60, que 

corresponderia ao saldo inicial do 2º trimestre, elidindo a diferença existente decorrente de erro 

material, haja vista que o saldo final do 1º trimestre foi de R$363.121,90; atentando-se às cláusulas 

contratuais do contrato de gestão em vigência e a inteligência do art. 28 da Lei Estadual nº 

8.647/2003 (Programa Estadual de Organizações Sociais e dá outras providências); 

 

Dito isso, verificou-se nas Notas Complementares supraindicadas, notadamente, mediante aferição 

das planilhas financeiras retificadas, que Ainda assim, entende-se por necessária apresentação de 

justificativa textual para o ocorrido. 

 

Anexar ao Relatório Trimestral de Prestação de Contas, cópias, em meio digital, das notas 

fiscais/faturas das aquisições e contratações efetivadas e de todas as despesas gerais, sob pena de 

reconhecimento de descumprimento contratual – Cláusula Oitava – Das Condições de 

Pgamento, Parágrafo Primeiro cumulada com a Cláusula Décima Terceira – Da Prestação 

de Contas -, o que impede a transferência do repasse da parcela sucessiva ao trimestre executado, 

até a regularização documental, bem como gera à Contratante o direito à rescisão unilateral e o dever 

de dar ciência à Auditoria Geral do Estado e à Procuradoria Geral do Estado do fato, conforme 

previsto no art. 28 da Lei Estadual nº 8.647/2003 (Programa Estadual de Organizações Sociais e dá 

outras providências); 

 

Envio de comprovantes de quitação de despesas com água, energia elétrica e telefone, sob pena de 

reconhecimento de descumprimento contratual – Cláusula Oitava – Das Condições de 

Pgamento, Parágrafo Sexto cumulada com a Cláusula Décima Terceira – Da Prestação de 
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Contas -, o que impede a transferência do repasse da parcela sucessiva ao trimestre executado, até 

a regularização documental, bem como gera à Contratante o direito à rescisão unilateral e o dever de 

dar ciência à Auditoria Geral do Estado e à Procuradoria Geral do Estado do fato, conforme previsto 

no art. 28 da Lei Estadual nº 8.647/2003 (Programa Estadual de Organizações Sociais e dá outras 

providências); 

 

Envio de comprovantes de quitação de encargos sociais (INSS, FGTS e PIS), sob pena de 

reconhecimento de descumprimento contratual – Cláusula Oitava – Das Condições de 

Pgamento, Parágrafo Sexto cumulada com a Cláusula Décima Terceira – Da Prestação de 

Contas -, o que impede a transferência do repasse da parcela sucessiva ao trimestre executado, até 

a regularização documental, bem como gera à Contratante o direito à rescisão unilateral e o dever de 

dar ciência à Auditoria Geral do Estado e à Procuradoria Geral do Estado do fato, conforme previsto 

no art. 28 da Lei Estadual nº 8.647/2003 (Programa Estadual de Organizações Sociais e dá outras 

providências); 

 

Expor no Centro Público, em local de fácil visualização, os meios de manifestação junto ao Sistema de 

Ouvidoria do Estado; 

 

A Contratada deve requerer autorização prévia da Contratante para contratação de consultorias e 

assessorias que não se destinem ao atendimento direto dos empreendimentos associativos; 

 

Realizar a correção ortográfica do relatório de prestação de contas, contemplando as nomenclaturas 

decorrentes da política de fomento à economia solidária; 

 

A contratada deverá encaminhar, anexo ao relatório, pesquisa de satisfação de usuários em relação 

ao atendimento e à prestação dos serviços, conforme consta no inciso IX, da Cláusula  

Segunda – Obrigações e Responsabilidades da Contratada; 

 

A contratada deverá encaminhar, anexo ao relatório, uma planilha resumo dos EVE’s e planilha 

resumo dos planos de ação como ocmplementação às informações já prestadas; 

 

Com respeito à Contratante (Setre), alerta-se para observância da eficiência no repasse dos recursos 

financeiros à conta da Contratada, de modo a que estes lhes cheguem a tempo hábil.     

 

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 
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observância às cláusulas contratuais, examinou-se o Relatório apresentado pela Contratada, com a 

incumbência de expressar opinião sobre o cumprimento do contrato em tela. 

 

O exame foi conduzido com foco na veracidade das informações prestadas, na obediência aos 

regulamentos do Cesol e nas práticas adotadas pela administração desse Centro. 

 

É opinião desta Comissão que a prestação de contas da organização social seja aprovadas, 

observando-se as ressalvas e recomendações deste corpo técnico.  

 

Salvador, 05 de Outubro de 2017. 

 

 

 
 

Albene Diciula Piau Vasconcelos 
Membro da Comissão 

 
 

Ana Paula Santos Ferreira 
Membro da Comissão 

 
 
 

Edjane Santana de Oliveira 
Membro da Comissão 

 
 

 
Efson Batista Lima 
Membro da Comissão 

 
 

 
Rômullo Alves Cedraz  

Membro da Comissão 
 
 
 

 
 
 
 

Mônica Barbosa Sanches Sales 
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, indicando o seu encaminhamento à 

Secretária Maria Olívia Santana, ao Conselho Deliberativo da Instituto De Pesquisa, Organização, 

Formação E Promoção Da Cidadania E Da Cultura – Oficina Da Cidadania  e ao Conselho de Gestão 

das Organizações Sociais - CONGEOS. 

 

 

Salvador,       de outubro de 2017.              

 

 

 

 
Milton Barbosa de Almeida Filho 

Superintendente de Economia Solidária e Cooperativismo 


