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1. INTRODUÇÃO 

 
 

O presente Relatório, referente ao ano 2015, tem como objetivo apresentar a análise do cumprimento 

das cláusulas contratuais e das metas pactuadas, bem como da economicidade no desenvolvimento 

das atividades atinentes à execução do Contrato de Gestão nº. 161/2012, celebrado entre a 

Associação Beneficente Josué de Castro e esta Secretaria para o gerenciamento do Centro Público de 

Economia Solidária - Cesol, no território Sertão do São Francisco, 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/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 070/2013, de 03/04/2013, cuja composição foi alterada pela Portaria nº 054, 

de 03 de junho de 2014, publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia, de 04 de junho de 2014, para 

designar os seguintes membros: Albene Diciula Piau Vasconcelos, Lara Sousa Matos Andrade, Karine 

Conceição de Oliveira, Efson Batista Lima, Eva Patrícia Bandeira de Melo, Edjane Santana de Oliveira, 

Ana Paula Santos Ferreira e Jenny Tilmann Pompe. 

 

2. PERFIL DO SERVIÇO PUBLICIZADO 

 

O Centro Público de Economia Solidária - Cesol, localizado à Rua Argentina, nº 174, Bairro Maria 

Gorete, Município Juazeiro – BA, consiste em ofertar Serviço de Assistência Técnica aos 

Empreendimentos Associativos Populares e Solidários e a Redes de Economia Solidária e Comércio 

Justo e Solidário, com vistas a incluir, socioprodutivamente, por meio do trabalho decente, pessoas 

com capacidade laboral. 

 

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

Cesol com um contingente de 20 pessoas, contratadas em regime celetista, aptas às funções do cargo 

por elas ocupadas. 

 

A sua capacidade operacional de atendimento é de 18 empreendimentos, por trimestre, cumulativos a 

partir do terceiro trimestre, ao longo da execução deste Contrato, e alcança todo o território 

delimitado. 

 

3. GESTÃO DO CONTRATO 

 

O Contrato de Gestão nº. 161/2012, assinado em 13 de dezembro de 2012, teve o seu prazo de 

vigência prorrogado pelo período de dois anos, através do Primeiro Termo Aditivo, sendo o termo inicial 

deste em 12 de dezembro de 2014 e termo final em 12 de dezembro de 2016, com repasse de recurso no valor 
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global de R$ 3.186.388,46 (três milhões, cento e oitenta e seis mil, trezentos e oitenta e oito reais e 

quarenta e seis centavos), permanecendo o objeto originário que é a gerência do Serviço de Assistência 

Técnica aos Empreendimentos Associativos Populares e Solidários, prestado no Centro Público de 

Economia Solidária, implantado no Território Sertão do São Francisco, Lote 09, do Estado da Bahia, 

em conformidade com as especificações e obrigações constantes do Instrumento Convocatório, com 

as condições previstas no Contrato e no Termo Aditivo, assim como na Proposta de Trabalho 

apresentada pela CONTRATADA, ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOSUÉ DE CASTRO.  

 

A liberação do recurso financeiro à conta do contrato de gestão por parte da Contratante está 

ocorrendo com atraso. 

 

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 

9º Relatório janeiro de 2015 a 31 de março de 2015 08 de abril de 2015 

10º Relatório 01 de abril a 30 de junho de 2015 08 de julho de 2015 

11º Relatório 01 de julho a 30 de setembro de 2015 07 de outubro de 2015 

12º Relatório 01 de outubro a 31 de dezembro de 2015 08 de janeiro de 2016 

ANUAL janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015 31 de janeiro de 2016 

 

 
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 

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 

 

Relatório Técnico Anual de Execução do Contrato de Gestão n.º 161/2012 – ANO 2015. 

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

Nº. Indicador Forma de Cálculo Parâmetro Peso* 

Pontuação 

Máxima 
(B) 

Meta Pontuação 
Obtida (A) 

      Previsto Realizado % Alcance 

1 
Incremento da Renda 

Produtiva familiar 
[Renda Produtiva Média (t1)/ Renda 

Produtiva Média (t0) -1] x 100 
100% = 10 

pontos 
2 20 12% 16,41% 136,75% 20 

2 
Numero de Horas de 

Assistência Técnica realizada 

[(nº de horas de assistência técnica 
realizada/ n° de horas de assistência 

técnica prevista) x 100] 

100% = 10 
pontos 

2 20 100% 100% 100% 20 

3 
Trabalhadores com 

capacitação 

[(Nº de trabalhadores capacitados/ pelo 

total de trabalhadores contratados) x 
100] 

100% = 10 
pontos 

2 20 100% 100% 100% 20 

4 
Diagnóstico de contexto 

realizado 
Nº de diagnóstico do contexto realizado 

Igual a 1 = 
10 pontos 

2 20 01 01 100% 20 

5 Oficinas Temáticas Realizadas Nº de Oficinas Temáticas realizadas 
1 = 10 
pontos 

2 20 04 04 100% 20 

6 

Estudos de Viabilidade 

Econômica e Planos de Ação 
atualizados 

[(Nº de Estudos de Viabilidade 
Econômica - EVE e Planos de Ação 

atualizados / Nº de Estudos de 
Viabilidade Econômica - EVE e Planos de 
Ação previstos para serem atualizados) x 

100] 

100% = 5 
pontos 

3 15 126 114 90,5% 12 

7 
Estudos de Viabilidade 

Econômica (EVE) e Planos de 
Ação realizados 

[(Nº de Estudos de Viabilidade 

Econômica - EVE e Planos de Ação  
realizados / Nº de Estudos de Viabilidade 
Econômica - EVE  e Planos de Ação para  

serem realizados) x 100] 

100% = 5 
pontos 

3 15 12 13 108,3 15 

8 
Assistência técnica Gerencial 

continua e cumulativa 

[ (Nº de empreendimentos assistidos 

pela assistência gerencial / Nº de 
empreendimentos previsto para serem 
assistidos pela assistência gerencial) x 

100] 

100% = 10 
pontos 

3 30 132 136 103% 30 

9 
Assistência técnica 

socioprodutiva continua e 
cumulativa 

[(Nº de empreendimentos assistidos pela 

assistência socioprodutiva / Nº de 
empreendimentos previsto para serem 

assistidos pela assistência 
socioprodutiva) x 100] 

100% = 10 
pontos 

3 30 132 136 103% 30 

10 Assistência Técnica Específica 
(Nº de empreendimentos capacitados / 
Nº de empreendimentos previsto para 

serem capacitados) x 100 

100% = 10 
pontos 

3 30 132 126 95,5% 27 

11 Orientação Acesso ao Crédito 
[(Nº de empreendimentos orientados/ Nº 

de empreendimentos previsto para 

serem orientados) x 100] 

100% = 10 
pontos 

2 20 132 136 103% 20 

12 

Empreendimentos 
Encaminhados para as 

Agências de Microcrédito 
 

[(Nº de empreendimentos 
encaminhados/ Nº de empreendimentos 

identificados no EVE para 
encaminhamento) x 100] 

100% aptos 
pelo EVE = 

10 pontos 

3 30 100% MC MC MC 

13 

Empreendimentos assistidos 

pela assistência em 
comercialização 

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

empreendimentos previsto para serem 
assistidos pela assistência em 

comercialização) x 100 

100% = 10 
pontos 

3 30 132 136 103% 30 

14 
Empreendimentos e famílias 
com informações atualizadas 

(Nº de empreendimentos e famílias com 
informações atualizadas/ Nº de 

empreendimentos atendidos) x 100 

100% = 10 
pontos 

3 30 132 141 106,8 30 

 TOTAL    300 
PONTUAÇÃO TOTAL 

ALCANÇADA (A) 
294 

 NA = Não se aplica neste trimestre     PONTUAÇÃO MÁXIMA (B) 300 

 MC = Meta Condicionada    
% ALCANCE DAS METAS 

(A/B) 
98,00% 

5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS 
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Foram pactuadas quatorze metas para cumprimento no ano de 2015, terceiro ano da execução, tais 

metas consistem na execução das seguintes ações delineadas: 

 

 Incremento da renda produtiva familiar. 

 

Conforme os dados fornecidos pelos empreendimentos da economia solidária, a comercialização no 

ano de 2015, alcançou o volume total correspondente a R$ 2.291.382,46. O CESOL Sertão do São 

Francisco registra que nem todos os grupos associativos atendidos repassam as informações de forma 

completa sobre a comercialização, sendo feita individualmente em diversos empreendimentos, 

dificultando a coleta destes dados. 

 

Com base nos dados coletados das atividades realizadas coletivamente nos grupos produtivos, 

observa-se que 40,08% do valor arrecadado estão destinados a cobrir os custos de produção, e 

59,92% correspondem as sobras para serem divididas entre os membros dos grupos. 

 

 Número de horas de assistência técnica realizada. 

 

A Organização Social informou que realizou 13.824 horas de assistência técnica no ano de 2015, tal 

resultado foi alcançado com carga horária diária de 08 horas e composição de 14 pessoas na equipe 

técnica do CESOL Sertão do Francisco (conforme tabela 06 – Dados dos Recursos Humanos). 

 

 Trabalhadores Capacitados. 

 

Uma parte da equipe técnica do Centro Público de Economia do território Sertão do São Francisco, 

composta por 04 profissionais teve a oportunidade de participar de uma capacitação para atualizar os 

procedimentos adotados na elaboração dos estudos de viabilidade econômica e dos planos de ação 

dos empreendimentos, no período de 13 a 17 de julho de 2015 na cidade de Valença – Bahia, 

juntamente com profissionais de outros Centros Públicos de Economia Solidária localizados nos 

territórios de identidade do Estado da Bahia. 

 

Na oportunidade, foram socializados conhecimentos e vivências adquiridas nas assistências técnicas, 

sendo estes replicados com os demais membros da equipe técnicas do CESOL Sertão do São 

Francisco. 

 

 Diagnóstico do Contexto consiste em elaboração de um relatório, contemplando o 

estudo do contexto social, econômico e produtivo do território, identificados, 

preliminarmente, os empreendimentos associativos, e o planejamento da atuação do 

Cesol no território. 
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Foi realizado o registro de 01 diagnostico do contexto, observando a existência de informações 

pertinentes a economia, atividades produtivas e perfil social do respectivo território, bem como o 

mapeamento dos empreendimentos associativos existentes na área de atuação. 

 
 
 Realização de 04 oficinas temáticas de sensibilização, observando para tanto, 

mobilização e priorização dos empreendimentos associativos no território e a avaliação do 

evento. 

 

No ano de 2015 foram realizadas 04 oficinas temáticas, desenvolvidos os seguintes temas: conceitos, 

princípios e práticas relacionados à economia solidária, considerando a relevância da aproximação do 

Centro Público de Economia Solidária dos empreendimentos, e da comunidade em geral, na 

perspectiva de construção de parceria para prestação dos serviços de assistência técnica.  

 

A proposta de desenvolvimento das oficinas temáticas, conforme previsto pela Contratante, consiste 

na viabilização do aprendizado do conhecimento sobre Economia Solidária com o intuito de sensibilizar 

grupos produtivos e fomentar suas práticas na perspectiva do associativismo e cooperativismo. No 

decorrer do ano a Contratada apresentou atividades que não contemplam as exigências do “item 

S2”/componente operacional – II do termo aditivo ao contrato de gestão, conforme verificado nos 

relatórios. 

 

 Estudos de viabilidade econômica e planos de ação atualizados de 126 

empreendimentos associativos 

 

A Contratada informa que, no ano de 2015, foram atualizados 114 estudos de viabilidade econômica, 

ressaltando que estas atividades não foram realizadas com todos os grupos associativos da carteira 

ativa do CESOL Sertão do São Francisco, visto que na maioria das vezes, a produção estava ociosa 

e/ou os membros dos núcleos produtivos se dispersaram, ficando desmotivados em receber 

assistência técnica. 

 

 Estudos de viabilidade econômica e planos de ação realizados de 12 empreendimentos 

associativos. 

 

A Organização Social, para o ano de 2015, informou a elaboração de 13 estudos de viabilidade 

econômica e planos de ação. Esses estudos de viabilidade econômica e planejamento das ações a 

serem realizadas envolveram a participação dos integrantes dos empreendimentos associativos, 

aplicando os aspectos metodológicos de construção coletiva de conhecimento no qual seus 
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integrantes e assessores compreendem juntos sobre os custos, viabilidade e as condições necessárias 

à sustentabilidade de cada empreendimento. 

 

 Assistência gerencial a 132 empreendimentos associativos, a qual consiste em definir 

e providenciar os instrumentos necessários à formação nas dimensões: gestão (gestão da 

produção, gestão administrativo-financeira, gestão comercial) e jurídica (elementos 

essenciais para constituição, formalização e funcionamento do empreendimento). 

 

A Organização informa o atendimento a 136 empreendimentos associativos, conforme demonstrado 

nos relatórios trimestrais e seus anexos. 

 

A equipe técnica do CESOL Sertão do São Francisco explica que cada grupo recebe assistência técnica 

de caráter continuo e cumulativo abordando assuntos como orientação da gestão, jurídica, 

administração da produção e financeira a exemplo de escrituração de livro caixa, registro de contas a 

pagar e receber e fluxo de caixa. 

 

 Assistência técnica socioprodutiva a 132 empreendimentos associativos, fundada no 

acompanhamento das rotinas destes e em sugestões com vistas à melhor execução das 

suas atividades produtivas, mediante visitas técnicas. 

 

A Contratada afirma o atendimento a 136 empreendimentos econômicos solidários na assistência 

socioprodutiva. A execução dessa assistência técnica compreende em capacitações e atividades de 

acompanhamento do processo de produção, realizadas pelos agentes socioprodutivos e técnicos em 

gestão, que orientam os grupos associativos na perspectiva de ajustes e adequações que se façam 

necessárias na dinâmica produtiva, imprescindível para garantir o funcionamento cotidiano do 

empreendimento. 

 

 Assistência técnica específica que consiste no provimento de capacitação técnica 

especial a 132 empreendimentos associativos, mediante consultoria contratada. 

 

A Contratada informa a realização da assistência técnica especifica para 126 empreendimentos de 

economia solidária. 

 

Algumas capacitações foram realizadas pela equipe técnica CESOL Sertão do São Francisco, conforme 

as competências profissionais da equipe, e outras foram desenvolvidas a partir de intercâmbios e 

troca de experiências entre os empreendimentos, com a mediação do Centro Público de Economia 

Solidária, que custeou as despesas de deslocamento e materiais necessários. 
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 Orientação para o acesso ao crédito a 132 empreendimentos associativos priorizados, 

mediante promoção e assessoramento, com vistas à escolha da linha de financiamento e à 

aplicação dos recursos aportados.  

 

A Contratada relata a orientação para acesso ao crédito, as linhas de financiamento disponíveis e 

formas de acessá-las a 136 empreendimentos associativos. Essas explicações são repassadas aos 

empreendimentos da economia solidária durante as visitas aos grupos produtivos.  

 

 Encaminhamento, na sua totalidade, dos empreendimentos recomendados a contrair 

crédito, pelo estudo de viabilidade econômica, às agências de microcrédito.  

 

A Organização Social registrou os achados do Estudo de Viabilidade Econômica. A equipe técnica do 

CESOL orientou sobre o acesso ao crédito e política de microcrédito a todos os empreendimentos 

assistidos no período em analise. Não houve relato de encaminhamento, devido às dificuldades 

apresentadas pelos empreendimentos atendidos. 

 

A meta de encaminhamento às agências de microcrédito mencionado é um indicador condicionado, 

haja vista que conforme consta no Edital, o percentual de empreendimentos encaminhados seria 

calculado “em relação aos que necessitam, de acordo com o EVE”. Cumpre-nos salientar, ainda, outro 

aspecto importante: a inclusão desta meta foi motivada pela necessidade de acompanhamento 

indireto de outras ações desenvolvidas pela Superintendência de Economia Solidária, ao tempo, 

relacionadas ao fomento ao crédito via Programa Credibahia e finanças solidárias.  

 

Assim, tal meta não objetiva diretamente a mensuração da responsabilidade dos Centros Públicos; 

antes, pretende oferecer-nos um panorama geral do desempenho do programa de microcrédito e dos 

fundos rotativos solidários, bancos comunitários e cooperativas de crédito, a partir de outra 

perspectiva. A finalidade precípua, portanto, é estimular a integração das políticas de assistência 

técnica e crédito.   

   

 Assistência técnica em comercialização a 132 empreendimentos associativos 

consubstanciada no fomento, no planejamento e na organização de redes de Economia 

Solidária e de Comércio Justo e Solidário; na promoção de eventos pertinentes ao tema; 

no assessoramento à criação de mecanismos de inserção mercadológica; e na 

disponibilização de espaços físico e virtual destinados à formação em práticas de 

comercialização. 
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A Contratada afirma o atendimento a 136 grupos associativos, através do apoio na realização de 

feiras, bem como apoio aos empreendimentos assistidos no aprendizado de técnicas de vendas, 

atendimento ao cliente, troca de experiências com outros grupos associativos. 

 

A Organização Social informa que, está previsto para 2016, a inauguração do Espaço Solidário 

(Juazeiro/BA), onde os grupos atendidos terão a oportunidade de expor e comercializar seus 

produtos, adquirir conhecimento de gestão de estoque, organização de vitrine, atendimento ao 

cliente, gestão contábil e financeira, entre outros temas relacionados à comercialização. 

 

 Atualização cadastral de empreendimentos e respectivas famílias, em número de 140 

(cento e quarenta) unidades.  

 

No ano de 2015 foram atualizados os cadastros de 141 empreendimentos econômicos solidários 

acompanhados pelo CESOL Sertão do São Francisco, e suas respectivas famílias, no Sistema Cad 

Cidadão. 

 

Quanto ao número de beneficiários atendidos, verifica-se um aumento de participação dos membros 

dos empreendimentos nas atividades realizadas pela equipe técnica do CESOL Sertão do São 

Francisco durante o ano de 2015, cuja média trimestral foi de 543,5 pessoas presentes em relação às 

Assistências Técnicas, que corresponde a um incremento de 20,24% na participação.  
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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 182.995,81

(S.1) Repasse do Contrato de Gestão 1.584.796,11

(S.2) Rendimento Líquido de Aplicação Financeira 2.046,82

(S.3) Devolução 90.018,91

(A) Total de Entradas do Periodo 1.676.861,84

(B) Total de Saídas do Período 1.547.252,38

(C) Saldo Financeiro do Período (A-B) 129.609,46

(D) Saldo Acumulado (S+C) 312.605,27

Composição Financeira do Saldo Acumulado

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

(D.2) Saldo Extrato CI  (por conta bancária) 0,00

(D.3) Fundo Fixo 0,00

(D.2.1)   Saldo Extrato CI -  reserva de contingência 0,00

Saldo ajustado 0,00

Recursos Provisionados e Comprometidos

(E) Recursos Provisionados 127.822,16

(F) Recursos Comprometidos 177.854,20

(G) Total de Recursos Provisionados e Comprometidos (E + F) 305.676,36

Relatório Técnico Anual de Execução do Contrato de Gestão nº 161/2012 - ANUAL 2015.

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período

 

Nota: Os valores constantes na tabela procedem do Demonstrativo Analítico do Relatório apresentado pela Contratada. 
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6.2 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

 

 

1. Entrada de Recursos 9º Trimestre 10º Trimestre 11º Trimestre 12º Trimestre TOTAL

1.1 Receitas

1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão 398.298,54 426.591,12 383.791,14 376.115,31 1.584.796,11

1.1.2 Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras 1.598,82 448,00 0,00 0,00 2.046,82

1.1.3 Saldo Período Anterior 182.995,81 0,00 0,00 0,00 182.995,81

1.2 Devolução 0,00 12.000,00 4.278,91 73.740,00 90.018,91

(A)Total de Entradas 582.893,17 439.039,12 388.070,05 449.855,31 1.859.857,65

2. Saída de Recursos 9º Trimestre 10º Trimestre 11º Trimestre 12º Trimestre TOTAL

2.1 Despesas de Pessoal

2.1.1 Remunerações (CLT) 109.166,98 122.302,00 113.548,33 122.518,61 467.535,92

2.1.2 Encargos 41.933,60 82.472,57 52.631,19 137.593,47 314.630,83

2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal 5.985,20 2.562,40 6.290,00 2.379,40 17.217,00

2.1.4 Outros (Diárias) 24.975,00 22.425,00 24.550,00 32.753,00 104.703,00

Subtotal (Pessoal) 182.060,78 229.761,97 197.019,52 295.244,48 904.086,75

2.2 Serviços de Terceiros 151.737,38 67.263,65 64.214,50 86.400,00 369.615,53

2.3 Despesas Gerais 24.791,83 45.627,41 35.585,11 41.823,19 147.827,54

2.4 Tributos 816,64 0,00 337,02 0,00 1.153,66

2.5 Aquisição de Bens Permanentes 0,00 398,90 2.180,00 0,00 2.578,90

2.6 Transações Financeiras Indevidas 0,00 37.000,00 20.000,00 64.990,00 121.990,00

(B)Total de Saídas 359.406,63 380.051,93 319.336,15 488.457,67 1.547.252,38

Relatório Técnico Anual de Execução do Contrato de Gestão n° 161/2012 - ANUAL 2015.

Tabela 03.a - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período

 

Nota 1 – No Item 1.2, da 3ª a 5ª coluna (10º, 11º e 12º trimestre) os valores apresentados, segundo a Contratada referem-se à devolução 

decorrente de aportes realizados entre a OS – Josué de castro/ Sertão São Francisco e Os – Josué de Castro/ Litoral Sul; 

 
Nota 2 – No item 2.6 da 3ª a 5ª coluna (10º, 11º e 12º trimestre) os valores mencionados referem-se a adiantamentos realizados entre a OS - 
Josué de castro/ Sertão São Francisco e Os – Josué de Castro/ Litoral Sul; 
 

Nota 3 – No Item 2.4, na 2ª e 4ª coluna (9º e 11º trimestre) os valores mencionados e imprevistos, referem-se ao Alvará de Funcionamento do 
Cesol. 
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Relatório Técnico Anual de Execução do Contrato de Gestão nº 161/2012 - ANUAL 2015.

Tabela 03.b - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período

Entrada de Recursos Realizado Previsto Variação Percentual

Receitas

Repasse do Contrato de Gestão 1.584.796,11 1.577.964,54 0,00

Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras 2.046,82 0,00 #DIV/0!

Saldo Período Anterior 182.995,81 0,00 #DIV/0!

Devoluções 90.018,91 0,00 #DIV/0!

(A)Total de Entradas 1.859.857,65 1.577.964,54 0,18

Saída de Recursos

Despesas de Pessoal

Remunerações (CLT) 467.535,92 595.022,40 -0,21

Encargos 314.630,83 326.905,32 -0,04

Benefícios e Insumos de Pessoal 17.217,00 24.000,00 -0,28

Outros (Diárias) 104.703,00 84.000,00 0,25

Subtotal (Pessoal) 904.086,75 1.029.927,72 -0,12

Serviços de Terceiros 369.615,53 386.600,00 -0,04

Despesas Gerais 147.827,54 147.636,82 0,00

Tributos 1.153,66 0,00 #DIV/0!

Aquisição de Bens Permanentes 2.578,90 13.800,00 -0,81

Transações Financeiras Indevidas 121.990,00 0,00 #DIV/0!

(B)Total de Saídas 1.547.252,38 1.577.964,54 -0,02

 

Nota 1 – Na conta Outros (Diárias) durante o ano de 2015, seu saldo excedeu o previsto.  
 

 

6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

 

Das Receitas 

 

Conforme o Contrato de Gestão nº 161/2012, a Contratada iniciou o 9º trimestre com o saldo inicial 

de R$ 182.995,81 (Cento e oitenta e dois mil e novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e um 

centavos), remanescente do pós-término da vigência do contrato de 02 (dois) anos conforme tabela 

02. A 1ª parcela da renovação do contrato foi realizada com atraso em 15/04/2015 (10º trimestre) no 

valor de R$ 426.591,12 (Quatrocentos e vinte e seis mil e quinhentos e noventa e um reais e doze 

centavos), neste período foi cedido pela Contratada aporte ao Contrato de Gestão nº 162/2012 e 

ocorreu devolução parcial deste na quantia de R$ 12.000,00 (Doze mil reais) conforme tabela 03.a.  
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No 11º trimestre (25/08/2015) foi realizado a 2º repasse do recurso no valor de R$ 383.791,14 

(Trezentos e oitenta e três mil e setecentos e noventa e um reais e quatorze centavos). A 3ª parcela 

do acordo foi realizada em 25/11/2015 (12º trimestre) na quantia de R$ 376.115,31 (Trezentos e 

setenta e seis mil e cento e quinze reais e trinta e um centavos), sendo registrada a devolução de R$ 

73.740,00 (Setenta e três mil e setecentos e quarenta reais) referente ao aporte entre as OS – Josué 

de Castro/ Sertão São Francisco e OS – Josué de Castro/ Litoral Sul.   

 

A expectativa da Contratada era o repasse da 4ª parcela para garantir a execução das atividades, 

ações e metas programadas para o 4º trimestre do ano 2015.  

 

Das Despesas 

 

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

904.086,75 (Novecentos e quatro mil e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos) que 

corresponde a 88% do gasto previsto que foi de R$ 1.029.927,72 (Hum milhão e vinte e nove mil e 

novecentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos) e comportou-se dentro dos 65% 

estabelecido para a rubrica conforme tabela 03.b. Durante o ano de 2015 registrou-se que a conta de 

saldo excedente foi Diária, não sendo apresentada justificativa por parte da Contratada. A 

tempestividade do repasse foi questionada pela OS, que alegou prejudicar o pagamento da folha de 

pessoal.  

 

As despesas incorridas com Serviços de terceiros e Despesas Gerais, mantiveram-se durante o ano de 

2015 dentro do previsto para rubrica, conforme tabela 03.b. Diante das ações, mencionou que foi 

necessário no 9º trimestre realizar a contratação de consultoria tecnológica apesar de imprevista; 

enquanto que no 12º trimestre as contratações de consultorias e capacitações foram impossibilitadas 

por atraso do recurso.  

 

Em análise, o total de gasto anual apresentado foi de R$ 1.547.252,38 (Hum milhão e quinhentos e 

quarenta e sete mil e duzentos e cinqüenta e dois reais e trinta e oito centavos) que representa 98% 

do previsto. Houve aquisição de Bens Permanentes para o Cesol como programado, sendo que não foi 

utilizado em sua totalidade apresentando saldo remanescente. 

 

7. AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

 

A pesquisa de satisfação foi realizada ao final de cada visita aos empreendimentos, os dados foram 

sistematizados em gráficos mensais e agrupados num gráfico final ao final do trimestre. Os critérios 

utilizados na pesquisa foram: esclarecimentos sobre os trabalhos do CESOL, assistência técnica dada 

aos empreendimentos, cursos/oficinas de capacitação aos empreendimentos e assessoria durante o 

processo de formalização. 
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Nessa pesquisa as respostas oscilaram entre excelente, bom, regular e ruim, prevalecendo o conceito 

excelente e bom, destacando o percentual de 87% no que se refere ao item de esclarecimento sobre 

os trabalhos do CESOL e às assistências dadas aos empreendimentos da economia solidária. 

 

8. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO 

 

Não há constatado, até então, registro de manifestações na Ouvidoria Geral do Estado referente ao 

contrato, em acompanhamento. 

 

9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 

Em relação ao ano de 2015, o Tribunal de Contas do Estado, por intermédio da 5ª Coordenadoria de 

Controle Externo, conforme Processo TCE/003869/2016, auditou os contratos de gestão celebrados 

por esta Secretaria. Na oportunidade, consignou algumas recomendações, entre elas: a elaboração e 

encaminhamento tempestivo dos relatórios aos órgãos de controle, aumento na quantidade de 

pessoal na Comissão ou que os componentes se dediquem exclusivamente aos contratos de gestão e 

evitar os atrasos em relação aos pagamentos dos contratos. 

 

10. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

 

O descumprimento de cláusulas contratuais esteve relacionado ao atraso no repasse do recurso e a 

intempestividade na entrega do relatório por parte da Contratada, 

 

11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS 

 

Não houve aplicação de desconto no referente período. 

 

12. RECOMENDAÇÕES 

 

 A Organização Social deve comentar os resultados alcançados e não somente encaminhá-los. 

 

Objetivando melhoria na eficiência e na eficácia das ações do Cesol, inclusive de modo a tornar célere 

o seu acompanhamento e monitoramento, recomenda-se a Contratada a necessidade de especificar 

objetivamente as ações gerenciais, socioprodutivas e específicas realizadas no período. 

 

Verificar a classificação dos atendimentos prestados aos grupos associativos no que concerne às 

assistências técnicas e qualificá-las conforme a conceituação e descritivo de cada capacitação. 
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A Contratante precisa repassar o recurso financeiro no prazo acordado. 
 

13. PARECER CONCLUSIVO 

 

Centrado nos registros pertinentes à execução das metas pactuadas, nos demonstrativos de aplicação 

dos recursos repassados pelo Estado, e no que impõe as 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 ao 

Instrumento Convocatório 09/2012 e no Contrato de Gestão. 

 

É opinião desta Comissão que as não conformidades, até onde foram observadas, foram entendidas 

como erros e omissões passíveis de saneamento. 

 

Salvador, 01 de novembro de 2016. 

 

Albene Diciula Piau Vasconcelos 
Coordenadora da Comissão 

Ana Paula Santos Ferreira 
Membro da Comissão 

Edjane Santana de Oliveira 
Membro da Comissão 

 
 
 

Efson Batista Lima 
Membro da Comissão 

 
 

Karine Conceição de Oliveira 
Membro da Comissão 

Jenny Tilmann Pompe 
Membro da Comissão 

 
 

 
                 Lara Sousa Matos 
               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 Anual, indicando o seu 

encaminhamento ao Secretário José Álvaro Fonseca Gomes, ao Conselho Deliberativo da Organização 

Social Associação Beneficente Josué de Castro e, especialmente, ao Tribunal de Contas do Estado da 

Bahia. 

 

Salvador,           de                de 2016. 

 

 
Milton Barbosa de Almeida Filho 

Superintendente de Economia Solidária e Cooperativismo 
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