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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 quanto à economicidade no 

desenvolvimento das atividades atinentes à execução do Contrato de Gestão nº. 157/2012, e seu 

aditivo celebrado entre a Associação Beneficente Josué de Castro e esta Secretaria para o 

gerenciamento do Centro Público de Economia Solidária - Cesol, no território Litoral Sul, Lote 7, 

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 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, Ubaldo Andrade Souza Filho, Efson Batista Lima, 

Eva Patrícia Bandeira de Melo, Edjane Santana de Oliveira, Ana Paula Santos Ferreira, Jenny Tilmann 

Pompe e Juliana Lins Schiesser. 

 

2. PERFIL DO SERVIÇO PUBLICIZADO 

 

O Centro Público de Economia Solidária - Cesol, localizado à Rua Libêncio Machado n.º 98, Centro, 

Itabuna, 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, o Cesol 

constou com um contingente de 21 pessoas ao longo do ano de 2015, contratadas em regime 

celetista, aptas às funções do cargo por elas ocupado.  

 

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 alcançou todo o território 

delimitado. 

 

3. SITUAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 

 

O Contrato de Gestão nº. 162/2012, com vigência a partir de 10/12/2012 até 09/12/2014 e valor 

global R$ 3.200.000,00, tem por objeto a gerência do Serviço de Assistência Técnica aos 
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Empreendimentos Associativos Populares e Solidários, prestado no Centro Público de Economia 

Solidária, implantado no Território Litoral Sul, Lote 7, 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, Associação Beneficente 

Josué de Castro.  

 

Para dar continuidade ao trabalho desenvolvido, foi pactuada no novo Termo Aditivo ao Contrato de 

Gestão a prorrogação de vigência pelo prazo de dois anos, tendo como termo inicial 12 de dezembro 

de 2014, e como termo final 12 de dezembro de 2016 com investimento de R$ 3.186.388,46 (Três 

milhões cento e oitenta e seis mil e trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos) em 

decorrência da incorporação dos novos empreendimentos, mas sem, contudo, comprometer a 

qualidade dos serviços prestados. Para tal, foi inserido na proposta um novo Componente de Gestão 

que efetivará a manutenção da qualidade. Com ele, o novo contrato passará a investir na formação da 

equipe técnica de modo a atualizá-la nas inovações e transformações das ferramentas e conceitos da 

gestão social. Entende-se que a qualificação do profissional é um importante investimento para o 

resultado das ações finalísticas. 

 

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 apresentou, no período de um ano, quatro relatórios trimestrais e 

um relatório anual, consolidando-os.    

 

Em observância à legislação aplicável à espécie, esta Comissão de Monitoramento e Avaliação 

elaborou seus relatórios correspondentes a iguais períodos e encaminhou - os ao superintendente da 

Sesol. 

 

O processo de elaboração do Relatório de Monitoramento e Avaliação pautou-se a partir da análise do 

relatório apresentado pela Contratada - OS (organização social); e em relatórios de inspeção 

consubstanciados em memorial fotográfico, quando tanto pertinente. Foi subsidiado com papeis de 

trabalho específicos contemplados com elementos intrínsecos do objeto de avaliação – cumprimento 

de meta e de cláusula contratual – no período referenciado. A sua redação final ocorreu à conclusão 

das análises do relatório recebido, do quanto constatado em inspeção e do resultado das diligências, 

quando foi o caso. 
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5. COMPARATIVO DAS METAS PACTUADAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

 
Relatório Técnico Anual de Execução do Contrato de Gestão n.º 162/2012 – 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% 12% 100% 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 12.540 13.704 109,28% 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 05 125% 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 15 126 126 100% 15 

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 
Três 15 12 12 100% 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 
três 30 132 144 102,74% 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 30 132 144 102,74% 30 

10 Assistência Técnica Específica 

(Nº de empreendimentos capacitados / 

Nº de empreendimentos previsto para 
serem capacitados) x 100 

100% = 10 

pontos 
3 30 0 0 0% 0 

11 Orientação Acesso ao Crédito 

[(Nº de empreendimentos orientados/ Nº 

de empreendimentos previsto para 
serem orientados) x 100] 

100% = 10 

pontos 
2 20 132 150 113,63% 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 30 132 144 102,74% 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 30 132 144 102,74% 30 

 TOTAL    300 
PONTUAÇÃO TOTAL 

ALCANÇADA (A) 
270 

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

 MC = Meta Condicionada    
% ALCANCE DAS METAS 

(A/B) 
90% 
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5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS 

 

Foram pactuadas 14 (quatorze) metas a serem cumpridas para o ano de 2015, as quais consistem na 

execução das seguintes ações: 

 

Trabalhadores capacitados: refere-se ao numero de trabalhadores capacitados /pelo total 

de trabalhadores contratados. 

 

Conforme informações através de Nota complementar ao relatório, da contratada, a meta foi realizada 

no Segundo trimestre do 3º ano de execução do contrato, no município de Valença, durante o curso 

de capacitação em EVE, ministrado pelo Sr. Gabriel Kraychete, professor da Ucsal.  

 

Número de horas de assistência técnica realizada – numero de horas de assistência 

técnica realizada /número de horas de assistência técnica prevista; 

  

A contratada informa na tabela comparativa das metas que foram realizadas 13.704 horas técnicas 

durante o ano 2015, alcançando 109,28% da meta estabelecida de: 12.540 horas. 

 

Incremento da Renda Produtiva Familiar 

 

O Cesol Litoral Sul considerou para o estudo de impacto de suas ações na renda dos 

empreendimentos de economia solidária o universo de 144 Empreendimentos Econômicos Solidários 

foi de 12% - dentro da meta estabelecida - analisam, ainda, que devido ao cenário da economia atual, 

com aumento da matéria prima e a diminuição da produção de algumas associações, houve um 

impacto direto no crescimento da renda destes EES. Listou os empreendimentos que tiveram 

incremento de renda superior a 25%, bem como aqueles que ficaram na faixa entre 15% e 25%, e os 

que ficaram até 15%. 

 

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. 

 

A atualização do diagnóstico e análise do contexto social produtivo foi realizada através de dados 

coletados em visitas e entrevistas à instituições nos municípios do território, bem como por meio de 

pesquisas em meio eletrônico. O objetivo dessa atividade foi “identificar o perfil territorial com suas 

diferenças e semelhanças, direcionar a ação de Assistência Técnica com os Empreendimentos de 

Economia Solidária, atores sociais e entidades”, assim como apresentar o balanço das ações e as 

novas perspectivas do CESOL/Litoral Sul. A contrata lista como principal tarefa  o apoio ao 

fortalecimento dos grupos das associações através da criação de uma cooperativa central com o 
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intuito de articular e centralizar  a comercialização desses empreendimentos, efetivando com a criação 

do COOPERSOL – Cooperativa Central de Comercialização dos Empreendimentos  da Economia 

Solidária e dos Agricultores Familiares da Região Sul da Bahia. 

 

Realização de quatro oficinas temática de sensibilização, observado, para tanto, 

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

evento.  

 

A Contratada realizou cinco oficinas de sensibilização aos EES, uma a mais da meta estabelecida – 

uma a cada trimestre - no contrato, devido a inauguração do Espaço Solidário para a comercialização 

dos produtos dos empreendimentos com a formação da COOPERSOL Sul da Bahia – Cooperativa 

Central de Comercialização dos Empreendimentos da Economia Solidária e Agricultura Familiar.  

 

As oficinas de sensibilização utilizaram metodologia participativa e métodos dinâmicos como forma de 

transmitir conhecimentos sobre economia solidária e do contexto no qual os empreendimentos estão 

inseridos. 

 

Estudos de viabilidade econômica e planos de ação atualizados de 126 empreendimentos 

associativos. 

 

A meta pactuada no contrato de gestão para o ano de 2015 foi cumprida com a conclusão de 126 

estudos de viabilidade econômica, através da identificação e descrição do perfil dos empreendimentos 

que desenvolvem ou possuam potencial para as atividades produtivas de forma solidária e coletiva, 

com foco na geração de trabalho e renda, com delineamento dos Planos de Ação.          

 

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

associativos. 

 

Conforme metas pactuadas do projeto foram inseridas 12 empreendimentos novos durante o 3º e 4º 

trimestres de 2015. 

 

A assistência gerencial, de caráter continuado e cumulativo, é definida como sendo a 

realizada pelos técnicos em gestão contratados e visa capacitação do empreendedor na 

gestão e gerenciamento do seu negócio, nas áreas da administração da produção, 

financeira, comercial e jurídico-legal, elementos essenciais para constituição, 

formalização e funcionamento do empreendimento. 

 

 A organização social informa ter realizado assistência gerencial a 144 empreendimentos ao longo do 

ano de 2015. Foi realizado planejamento contando com a participação do suporte jurídico e contábil, 
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produção, comercialização e crédito; análises e orientações sobre a importância do registro contábil 

(livro caixa, controle de estoque, contas a pagar e a receber); criação e manutenção de fundos 

(reserva); regularidade de certidões e resolução de pendências das associações; orientação sobre 

participação em políticas públicas; orientação sobre escrituração de terra e Programa Luz para Todos. 

 

Assistência técnica socioprodutiva de caráter continuado e cumulativo, é aquela realizada 

pelos agentes socioprodutivos e técnicos em gestão contratados, esta se prolonga no 

tempo, pois deve acompanhar o funcionamento cotidiano do empreendimento, propondo 

os ajustes necessários a melhor utilização dos instrumentos e da força de trabalho 

disponíveis, com vistas à melhor execução das suas atividades produtivas. 

 

A Organização Social informa que foram atendidos 144 empreendimentos no âmbito da assistência 

técnica socioprodutiva. O desenvolvimento dessa assistência técnica contribuiu para a conquista da 

autogestão e sustentabilidade dos empreendimentos, tornando-se uma dimensão indispensável à 

emancipação econômica dos grupos assistidos.  No período foram realizadas ações de 

acompanhamento e orientações acerca das temáticas nas áreas jurídica e contábil como: 

Questionários com perguntas sobre a vida jurídica e contábil para identificar demandas; formação de 

comissões nestas áreas para que houvesse descentralização das responsabilidades; criação e 

manutenção de um fundo de reserva; regularidade de certidões e pendências das Associações, 

orientações para participação em Editais públicos e orientações sobre escrituração de terras e do 

Programa Luz para Todos.  Foram desenvolvidas ações nas áreas de produção, comercialização e 

crédito.  

 

Assistência técnica específica, empreendimentos capacitados  é  realizada mediante 

contratação de consultores para capacitação, com o fito de melhorar o produto ou a 

atividade desenvolvida pelo grupo, com vistas ao alcance da sustentabilidade, que 

consiste no provimento de capacitação técnica especial aos empreendimentos 

associativos. 

 

No relatório, nas paginas de 28 a 39, a Contratada informa que foram oferecidos aos 144 

empreendimentos assistência técnica especifica foram atendidos 144 empreendimentos econômicos 

solidários, na tabela de metas, a OS não informa o cumprimento da meta. Verificando os relatórios 

trimestrais, constata-se a não realização. Em razão disto, deixamos de mensurar o cumprimento da 

meta. 

  

A Organização Social informou, entretanto, a realização de processos licitatórios, contratando cursos 

de qualificação produtiva, os quais já foram executados, assim como a definição do processo 

licitatório n.º15/2014 para contratação de consultorias nas áreas de artesanato e alimentação. 
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A consultoria tecnológica no setor de alimentação tem o objetivo de compartilhar conhecimentos e 

experiências no setor de alimentos, primando à condensação de interesses de conteúdo a partir da 

cadeia produtiva. O total de horas dedicadas ao setor de alimentação foi de 400 horas, conforme 

relatório. A consultoria tecnológica no setor de Artesanato fez um total de 300 horas, voltados para: 

oficina de Corte e costura Aprimoramento de bordado e crochê, confecção de instrumentos musicais, 

etc. Os instrumentos de avaliação da qualidade do curso trouxeram resultados positivos, tanto no que 

cerne ao conteúdo, quanto à estrutura disponibilizada tendo em vista que os profissionais contratados 

são especializados e possuem experiência na prestação de consultorias a municípios e outras 

empresas na área de inspeção municipal. 

 

Orientação para o acesso ao crédito: Assistir os empreendimentos na escolha da linha de 

crédito, orientando-os à contratação da mais adequada às suas necessidades. A qualquer 

tempo, a equipe do CESOL deverá orientar o empreendimento quanto ao acesso ao 

crédito. A necessidade do recurso deve ser seguramente identificada e a decisão de 

acessá-lo estudada.  

 

A Contratada relata que 144 empreendimentos associativos foram orientados quanto à política 

creditícia. A Organização Social realizou capacitação com a equipe técnica sobre orientação ao crédito 

através da parceira como o Banco do Nordeste, Caixa Econômica, CREDISOL (linha de crédito da 

SETRE) e com o Banco do Povo, visando transmitir conhecimento sobre as diferentes modalidades de 

crédito e embasamento teórico nas explicações sobre o assunto nas assistências técnicas. 

 

Assim no contorno de orientação e acesso ao crédito foram transmitidas informações mais precisas 

sobre as diversas modalidades de crédito, crédito planejado, linhas de créditos sugeridas de acordo 

com o perfil do empreendimento e estudo de viabilidade econômica e elaboração dos orçamentos, 

prazos de pagamento, caso o empréstimo seja concretizado. Constatou-se que os empreendimentos 

preferem optar por outras modalidades de capacitações de recursos, como por exemplo, Editais 

públicos ou privados de transferência de equipamentos e capital de giro, segundo avaliação dos 

técnicos do CESOL. 

 

Encaminhamento, na sua totalidade, dos empreendimentos recomendados a contrair 

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

 

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 
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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 – Disponibilizar o Espaço Solidário do CESOL (loja) 

para formação prática em comercialização daqueles grupos assistidos pelo CESOL. O 

Espaço Solidário é um espaço sócio educativo de qualificação, comercialização e estímulo 

ao comercio justo, que tem por objetivo proporcionar o desenvolvimento de praticas e 

conhecimentos em processos de gestão coletiva, participativa e de comercialização 

visando a sustentabilidade socioeconômica dos  empreendimentos.  

 

Foram atendidos no decorrer do ano 144 empreendimentos na assistência técnica em comercialização, 

através da atuação das seguintes estratégias: orientação para criação de comissão de produção e 

comercialização para que a produção esteja alinhada a necessidade de escoamento através da 

comercialização; orientação para o cadastro dos Programas  governamentais PAA e PNAE;  coleta de 

dados para produção e melhoria da identidade visual dos produtos e do empreendimento; criação de 

página em redes sociais; aquisição de embalagens adequadas ao tipo de produto; participação em 

feiras; mobilização e orientação na organização de exposição e comercialização em eventos. 

 

Atualização cadastral de empreendimentos e respectivas famílias, em número de 132 

empreendimentos e respectivas famílias. 

 

A base de informações do CESOL Litoral Sul advém da aplicação de questionário sobre o perfil dos 

empreendimentos, apresentando as informações necessárias para o preenchimento e alimentação do 

sistema CAD Cidadão e o questionário das famílias. O questionamento que subsidia as informações 

para o preenchimento do CAD foi elaborado e fornecido pelo SETRE, já o perfil e o questionário das 

famílias são documentos elaborados pelo próprio Centro Público.  

 

A identificação e diagnóstico dos empreendimentos têm a finalidade de visualizar o perfil destes 

quanto aos princípios, às atividades convergentes ao sistema da economia solidária e aos critérios 

mínimos para que uma associação, grupo ou cooperativa seja atendido pelo Centro Público. O 
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questionário das famílias dos associados subsidia o CESOL de informações necessárias sobre os 

aspectos socioeconômicos e culturais dos integrantes dos empreendimentos de economia solidária. 

 

 

6. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

 

6.1 RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO 

 

TOTAL

(S) Saldo do período anterior 921.934,93

(S.1) Repasse do Contrato de Gestão 1.551.099,15

(S.2) Rendimento Líquido de Aplicação Financeira 1.033,60

(S.3) Devoluções -753.273,77

(S.4) Devoluções - Aporte cedido pela Assoc. B. J. Castro -21.226,40

Sertão São Francisco

(A) Total de Entradas do Periodo 777.632,58

(B) Total de Saídas do Período 1.553.867,83

(C) Saldo Financeiro do Período (A-B) -776.235,25

(D) Saldo Acumulado (S+C) 148.699,68

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 3.000,00                 

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

Saldo ajustado 3.000,00

Recursos Provisionados e Comprometidos

(E) Recursos Provisionados 0,00

(F) Recursos Comprometidos 0,00

(G) Total de Recursos Provisionados e Comprometidos (E + F) 0,00

Relatório Técnico Anual de Execução do Contrato de Gestão nº 162/2012 - ANUAL 2015.

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período

 
Nota 1: 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 0,00 426.591,12 383.791,14 740.716,89 1.551.099,15

1.1.2 Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras 538,52 495,08 0,00 0,00 1.033,60

1.1.3 Saldo Período Anterior 921.934,93 0,00 0,00 0,00 921.934,93

1.1.4 Fundo Fixo 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00

1.2 Devoluções -398.298,45 0,00 21.139,99 -376.115,31 -753.273,77

1.3 Devoluções - Aporte cedido pela Assoc. B. J. Castro 0,00 0,00 0,00 -21.226,40 -21.226,40

Sertão São Francisco

(A)Total de Entradas 524.175,00 427.086,20 404.931,13 346.375,18 1.702.567,51

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

2.1 Despesas de Pessoal

2.1.1 Remunerações (CLT) 108.038,70 136.370,30 84.722,81 165.759,94 494.891,75

2.1.2 Encargos 32.660,09 116.463,38 87.763,04 109.100,83 345.987,34

2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal 819,30 2.492,00 0,00 660,00 3.971,30

2.1.4 Outros (Diárias) 20.820,44 22.147,58 26.836,95 31.248,72 101.053,69

Subtotal (Pessoal) 162.338,53 277.473,26 199.322,80 306.769,49 945.904,08

2.2 Serviços de Terceiros 156.206,44 140.907,04 88.546,58 89.737,72 475.397,78

2.3 Despesas Gerais 20.782,95 32.291,67 35.016,59 31.374,76 119.465,97

2.4 Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Aquisição de Bens Permanentes 0,00 13.100,00 0,00 0,00 13.100,00

(B)Total de Saídas 339.327,92 463.771,97 322.885,97 427.881,97 1.553.867,83

Relatório Técnico Anual de Execução do Contrato de Gestão n° 162/2012 - ANUAL 2015.

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

 

Nota 1 – No Item 1.1.4, na 5ª coluna (12º trimestre) o valor apresentado refere-se a fundo fixo; 

 
Nota 2 – No item 1.2, na 2ª e 5ª coluna (9º e 12º trimestre) os valores mencionados referem-se à transferência da parcela pertencente ao contrato de 

gestão nº 161/201; 

 
Nota 3 – No Item 1.2, na 2ª coluna (11º trimestre) o valor mencionado decorre de transações financeiras indevidas; 
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Relatório Técnico Anual de Execução do Contrato de Gestão nº 037/2014 - 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 1.551.099,15 1.557.964,54 0,00

Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras 1.033,60 0,00 #DIV/0!

Fundo Fixo 3.000,00 0,00 #DIV/0!

Saldo Período Anterior 921.934,93 0,00

Devoluções -753.273,77 0,00 #DIV/0!

Devoluções - Aporte cedido pela Assoc. B. J. Castro Sertão São -21.226,40 0,00 #DIV/0!

Francisco

(A)Total de Entradas 1.702.567,51 1.557.964,54 0,09

Saída de Recursos

Despesas de Pessoal

Remunerações (CLT) 494.891,75 595.022,40 -0,17

Encargos 345.987,34 326.905,32 0,06

Benefícios e Insumos de Pessoal 3.971,30 24.000,00 -0,83

Outros (Diárias) 101.053,69 84.000,00 0,20

Subtotal (Pessoal) 945.904,08 1.029.927,72 -0,08

Serviços de Terceiros 475.397,78 386.600,00 0,23

Despesas Gerais 119.465,97 147.636,82 -0,19

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

Aquisição de Bens Permanentes 13.100,00 13.800,00 -0,05

(B)Total de Saídas 1.553.867,83 1.577.964,54 -0,02

Nota 3 – Na conta Serviços de Terceiros, o valor total mencionado ultrapassa o previsto, conforme justificativa da Contratada foi necessário no 
1º trimestre realizar capacitação e consultoria específica. 

 

 

6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

 

Das Receitas 

 

Conforme o Contrato de Gestão nº 162/2012, a Contratada iniciou o 9º trimestre com o saldo inicial 

de R$ 921.934,93 (Novecentos e vinte e um mil e novecentos e trinta e quatro reais e noventa e três 

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

02. Devido o lançamento de 02 (dois) créditos na conta de um único contrato de gestão, transferiu a 

quantia de R$ 398.298,45 (Trezentos e noventa e oito mil e duzentos e noventa e oito reais e 

quarenta e cinco centavos) pertencente ao Contrato de Gestão n.º 161/2012, conforme tabela 03.a. 

No entanto, foi possível adequar às ações e executar as novas metas propostas. 
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Segundo relato da OS, a 1ª parcela referente à renovação do contrato foi realizado com atraso em 

15/04/2015 no valor de R$ 426.591,12 (Quatrocentos e vinte e seis mil e quinhentos e noventa e um 

reais e doze centavos) e ocorreu no 10º trimestre. A 2ª parcela foi liberada no 11º trimestre no valor 

de R$ 383.791,14 (Trezentos e oitenta e três mil e setecentos e noventa e um reais e quatorze 

centavos), neste período apresentou estorno decorrente de transações financeiras indevidas no valor 

de R$ 21.139,99 (Vinte e um mil e cento e trinta e nove reais e noventa e nove centavos).  

 

No 12º trimestre repetiu-se o ocorrido no 1º trimestre, o valor da transferência realizado pela Setre 

foi de R$ 740.716,89 (Setecentos e quarenta mil e setecentos e dezesseis reais e oitenta e nove 

centavos) nas respectivas datas 19/11 e 30/11/2015, transmitiu-se a quantia de R$ 376.115,31 

(Trezentos e setenta e seis mil e cento e onze reais e trinta e um centavos) para o Contrato de Gestão 

n.º 161/2012 conforme tabela 03.a no dia 09/12/2015; além de realizar a devolução decorrente 

aporte concedido pela OS – Sertão São Francisco no valor de R$ 21.226,40 (Vinte e um mil e 

duzentos e vinte e seis reais e quarenta centavos) e destinar R$ 3.000,00 para o fundo fixo da OS.  

 

Das Despesas 

 

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

945.904,08 (Novecentos e quarenta e cinco mil e novecentos e quatro reais e oito centavos) que 

corresponde a 92% 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 no 10º e 

12º a OS extrapolou o previsto, sendo impactante o saldo das contas: Encargos e diárias. 

 

As despesas incorridas com Serviços de terceiros, manteve-se durante o ano de 2015 fora do previsto 

para rubrica, conforme tabela 03.b. No 9º e 10º trimestre, segundo a Contratada houve a 

necessidade de realização de consultoria e capacitação específica. Em relação às Despesas gerais, 

manteve-se dentro do esperado e no 12º trimestre foi registrado desembolso com reforma, dando a 

entender que as instalações do Cesol não tinham sido concluídas. 

 

Em análise, o total de gasto apresentado durante o ano de 2015 foi de R$ 1.553.867,83 (Hum milhão 

e quinhentos e cinqüenta e três mil e oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos) que 

representa 98% do previsto, salientando que durante o ano houve aquisição de Bens Permanentes 

para o Cesol. 
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7. AVALIAÇAO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

 

Neste relatório a Organização Social não apresenta informações relacionadas à pesquisa de satisfação 

dos usuários, entretanto, os relatórios trimestrais de prestação de contas do ano de 2014 relatam o 

desenvolvimento dessa ação. 

  

A Contratada informou nos Relatórios Trimestrais que as pesquisas de satisfação dos usuários foram 

realizadas através de formulários aplicados na sede do Centro Público, como também nas visitas 

realizadas pela equipe técnica. No geral, a prestação dos serviços foi avaliada positivamente pelos 

membros dos empreendimentos. 

 

8. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO 

 

Não foi 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, a 

intempestividade na entrega do relatório por parte da Contratada e a não mensuração de satisfação 

do serviço pelos usuários. 

 

11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS 

 

Não houve aplicação de desconto no referente período. 

 

12. RECOMENDAÇÕES 

 

Ao longo das avaliações dos Relatórios encaminhados pelas Organizações Sociais algumas 

recomendações foram feitais, entre as quais: 
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Recomendou a Contratada manter o modelo padrão do relatório e no caso de surgimento de situações 

atípicas ou não contempladas no modelo exigido fazer uso do recurso de Nota Explicativa. 

 

A imperiosa obrigação da Declaração dos Conselheiros e a Declaração dos Dirigentes da Entidade 

estarem assinadas. 

 

Enviar à SETRE os extratos bancários, relação nominal dos funcionários com a discriminação da carga 

horária de trabalho e comprovantes de quitação de despesas com água, energia elétrica e telefone. 

 

A Contratante deve proceder ao pagamento das parcelas, consoante o Cronograma de Desembolso. 

 

A entrega dos relatórios tempestivamente pela Contratada nos prazos estabelecidos. 

 

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 
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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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