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1. INTRODUÇÃO 
 
 
O presente Relatório, referente ao ano 2015, 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. 037/2014 - Centro 

Público de Economia Solidária - Cesol, no território Médio Rio de Contas e Baixo Sul, 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 pela Portaria n.º 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, Edjane 

Santana de Oliveira, Ana Paula Santos Ferreira e Jenny Tilmann Pompe. Os demais membros da 

Comissão tiveram seus contratos de trabalho rescindidos automaticamente pelo decurso do tempo ou 

solicitou a rescisão. 

 

2. PERFIL DO SERVIÇO PUBLICIZADO 

 

O Centro Público de Economia Solidária - Cesol, localizado à Rua Duque de Caxias nº 119, Centro, na 

sede do Município de Gandu – 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, o Cesol 

consoante Relatório Anual encaminhado pela OS, constava com um contingente de 13 pessoas, 

contratadas em regime celetista. 

 

A capacidade operacional de atendimento do Cesol é de 18 empreendimentos, por trimestre, a partir 

do segundo trimestre da vigência do Contrato, esperando totalizar número mínimo de 126 

empreendimentos solidários nos dois anos, com alcance de todo o território delimitado. 
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3. GESTÃO DO CONTRATO  

 

O Contrato de Gestão nº. 037/2014, com vigência a partir de 12/12/2014 até 11/12/2016 e valor 

global R$3.199.112,88 (três milhões, cento e noventa e nove mil, cento e doze reais e oitenta e oito 

centavos), tem por objeto gerência do Serviço de Assistência Técnica aos Empreendimentos 

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

Território Médio Rio de Contas e Baixo Sul, 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, sem ocorrência de modificações. 

 

É importante registrar que houve atraso no repasse do recurso financeiro por parte da Contratante, 

cuja situação comprometeu a execução do contrato de gestão, conforme apontamento constante no 

Primeiro Relatório. Isto posto, verifica-se que em 2015, a OS executou suas ações efetivamente em 

três trimestres. 

 

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 janeiro de 2015 a 31 de março de 2015 08 de abril de 2015 

2º Relatório 01 de abril a 30 de junho de 2015 08 de julho de 2015 

3º Relatório 01 de julho a 30 de setembro de 2015 07 de outubro de 2015 

4º 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. 
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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 

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 
100% = 10 

pontos 
2 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 1 1 100% 20 

3 
Processos de trabalho em condições de 
operação 

Processos de trabalho em condições de operação 
Igual a 1 = 10 

pontos 
2 20 1 1 100% 20 

4 Diagnóstico de contexto realizado Nº de diagnóstico do contexto realizado 
Igual a 1 = 10 

pontos 
2 20 1 1 100% 20 

5 Oficinas Temáticas Realizadas (Nº de Oficinas Temáticas realizadas/Nº de Oficinas Temáticas previstas) x 100 
100% = 10 

pontos 
2 20 3 4 133% 20 

6 
Estudos de viabilidade econômica 
realizados 

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

100% = 10 
pontos 

3 30 36 32 88,88% 24 

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] 

100% = 10 

pontos 
3 30 18 32 177,78% 30 

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

100% = 10 
pontos 

3 30 18 32 177,78% 30 

9 Empreendimentos capacitados 
(Nº de empreendimentos capacitados / Nº de empreendimentos previsto para serem 

capacitados) x 100 

100% = 10 

pontos 
3 30 18 32 177,78% 30  

10 
Empreendimentos orientados para 
acesso ao crédito 

(Nº de empreendimentos orientados/ Nº de empreendimentos identificados) x 100 
100% = 10 

pontos 
2 20 36 32 88,89% 16 

11 
Empreendimentos encaminhados para 
as agências de microcrédito 

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

100% = 10 
pontos 

3 30 100% 100% 100% 30 

12 
Empreendimentos que acessaram 

microcrédito  

Nº de empreendimentos com acesso ao microcrédito/ Nº de empreendimentos 

encaminhados) x 100 

100% aptos pelo 

EVE = 10 pontos 
3 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 

100% = 10 

pontos 
3 30 18 32 177,78% 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 36 32 88,89% 24 

  TOTAL       310 PONTUAÇÃO TOTAL ALCANÇADA (A) 294 

NA = Não se aplica no trimestre a meta. 
PONTUAÇÃO MÁXIMA (B) 310 

% ALCANCE DAS METAS (A/B)     94,83% 
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5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS 
 
Foram pactuadas doze metas para cumprimento do primeiro do ano de execução, tais metas 

consistem na execução das seguintes ações delineadas: 

 

Instalação de um Centro Público, em condições físicas de funcionamento, constituído de 

uma área em torno de 130 m² para abrigar Recepção/Auxílio Administrativo, Espaço 

Solidário (loja e espaço de formação em comercialização), salas para assistência técnica, 

Sala de Coordenação, Sala de Coordenação Administrativa, Sala de Reunião, Sala para 

formação, com capacidade para 30 pessoas, e garagem. O cumprimento desta meta 

compreende a execução de três etapas: locação de imóvel, aquisição de bens e 

organização do espaço físico (layout). 

 

O Centro Público de Economia Solidária (CESOL) está instalado na Rua Duque de Caxias, n° 119, 

Centro, Gandu-BA. O espaço físico foi subdividido em: recepção, sala da coordenação administrativa e 

Recursos Humanos, sala da coordenação financeira e geral, sala dos técnicos, sala de reunião, sala de 

formação (com capacidade para 30 pessoas), Espaço solidário (local para exposição / comercialização 

dos produtos e formação em vendas) e garagem, além de disponibilização de rampa de acesso para 

portadores de necessidades especiais, conforme exigências do edital 003/2013. 

 

Os processos de compra dos equipamentos foram realizados por meio de editais (modalidade carta 

convite), seleção das propostas de acordo com o valor global e regularidade fiscal dos fornecedores. 

Os editais de Licitação foram publicados na página eletrônica da Organização Social  

(http://www.josuedecastro.com/editais.php) e nos jornais de maior circulação da cidade de Itabuna. 

Foram adquiridos móveis (mesas, cadeiras, poltronas, arquivos, etc.), equipamentos eletrônicos 

(computadores de mesa, notebooks, impressoras, projetores multimídias, telas de projeção), ar 

condicionado, fardamentos, materiais de consumo e locação de veículos. 

 

Processos de Trabalho em Condições de Operação que consiste em implantar processo de 

trabalho constituído nas ações de recrutamento e seleção de equipes, capacitação de 

equipes em metodologia de trabalho, definição de fluxos e procedimentos de trabalho e 

instalação de sistemas informatizados. 

 

A equipe do CESOL Médio Rio de Contas e Baixo Sul foi selecionada através da avaliação curricular e 

entrevistas conforme edital 01/2015 (publicado no site da Organização Social 

http://www.josuedecastro.com/editais.php, em 26 de maio de 2015). As contratações ocorreram no 

dia 01 de julho de 2015, após conclusão do processo seletivo.  
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A Contratada informa que do ponto de vista metodológico, esses procedimentos são utilizados com 

objetivo de capacitar técnicos e agentes quanto à compreensão da lógica e características peculiares 

dos empreendimentos da economia solidária. Esse diálogo possibilita aquisição de informações 

contextuais das atividades do Centro Público de Economia Solidária, construção de conhecimento 

crítico sobre aspectos que permeiam os atendimentos prestados aos grupos associativos e políticas 

convergentes às ações da Economia Solidária. No período de 13 a 17 de julho/2015 foi realizada a 

capacitação em Viabilidade Econômica e Sustentabilidade dos Empreendimentos da Economia Popular 

e Solidária com a aplicação da metodologia de Gabriel Kraychete e Patrícia Carvalho. 

 

A partir dos diagnósticos territoriais foram criados métodos no âmbito da gestão interna. Foi 

estabelecido 03 instâncias complementares de caráter colegiada: Captação de Recursos (SCP); 

Assessoria Técnica Multidisciplinar (SAT) e Base psicopedagógico (SBP) para suporte das ações do 

Centro Público, desde as atividades de formação e resultados obtidos nas assistências técnicas. No 

segmento logístico as ações dos territórios Baixo Sul e Médio Rio de Contas foram divididos em Sub-

Territórios visando à criação de instrumentos de aperfeiçoamento da relação de Custo x Benefício e 

Qualidade x Quantidade de serviços do Centro Público. 

 

 

Coordenação Geral 

 
Conselho 

AG 

Coord. Financeira Coord. Adm/Tec. Coord. RH 

SCP SAT - Multi. Disciplinar SBP 

 

 

Após o dimensionamento da estrutura organizacional foram criados mecanismos de operação e 

instrumentos de planificação, controle e operação: cronograma e estruturação de planos, formulários 

básicos que fazem referência ao processo burocrático, construção do manual de operação com 

apresentação das normas, procedimentos e diretrizes instituídas no funcionamento do Centro Público 

de Economia Solidária e definição de responsabilidades, obrigações e atribuições de cada função. 
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Elaboração de 1 (um) 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 Organização Social informou a realização de 01 Diagnóstico e Análise do Contexto Sócioprodutivo no 

ano de 2015. Para tanto foram coletadas informações em visitas a entidades governamentais nos 

municípios dos territórios Médio Rio de Contas e Baixo Sul, bem como por meio de pesquisas 

bibliográficas em meio eletrônico.  

 

Realização de três Oficinas Temáticas de Sensibilização, observada a mobilização dos 

empreendimentos associativos no território, a priorização de empreendimentos 

associativos e a avaliação do evento.  

 

A Contratada relata a realização de 04 oficinas temática de sensibilização nos municípios de Nova Ibiá, 

Valença e Gandu. Nessa atividade a metodologia adotada aplicou instrumentos participativos e 

dinâmicos com o intuito de apresentar os serviços do Centro Público de Economia Solidária (CESOL), 

mobilizar os grupos associativos ativos e fomentar a formação de novos empreendimentos, além de 

divulgar a política pública nos territórios Médio Rio de Contas e Baixo Sul. 

 

Realização de Estudos de Viabilidade Econômica – EVE - Atendimento a 36 

empreendimentos associativos priorizados, compreendendo mobilização, agendamento e 

realização de estudos de viabilidade econômica e elaboração de plano de ação, a partir da 

identificação das necessidades consideradas. 

 

A Contratada relata a realização de 32 estudos de viabilidade econômica, Foi aplicado também o 

diagnostico socioeconômico com intuito de identificar as necessidades dos grupos produtivos e 

sistematizar as informações no plano de ação, documento responsável por direcionar a execução das 

assistências técnicas. Para sua elaboração foram identificados os perfis dos empreendimentos 

coletivos que desenvolvem e/ou possuam potencial para atividades produtivas, de forma solidária, 

coletiva, com foco na geração de renda. 

 

Assistência técnica gerencial a 18 empreendimentos, que consiste em definir e 

implementar os instrumentos, segundo o grau de complexidade, necessários à 

capacitação do empreendedor na gestão e gerenciamento do seu negócio, nas áreas da 

administração da produção, financeira, comercial e jurídico-legal. 
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Segundo a Contratada foram realizadas assistências técnicas gerenciais para 32 empreendimentos 

produtivos com a utilização de aspectos gerenciais e construção participativa que visa à emancipação 

econômica dos assistidos. 

 

Nessa atividade foram prestados atendimentos nas seguintes temáticas: orientação jurídica (estatutos 

e regularização de documentos) e contábil (registro contábil, livro caixa, controle de estoque, contas a 

pagar e contas a receber), captação de recursos, participação em editais e elaboração de propostas, 

criação e manutenção de fundo (reserva). 

 

Assistência técnica socioprodutiva a 18 empreendimentos, que consiste em acompanhar e 

monitorar o desempenho dos empreendimentos, sob o viés da sua inserção 

socioeconômica e do pertencimento à comunidade, realizando visitas técnicas in-loco, e 

sugerir solução para os problemas detectados, se for o caso.   

 

A Organização Social relatou o atendimento a 32 grupos associativos com vistas a contribuir para 

alcance da sustentabilidade dos empreendimentos. Nessa assistência técnica a equipe do CESOL 

Médio Rio de Contas e Baixo Sul orientou os empreendimentos da economia solidária nas seguintes 

vertentes: criação de comissão com o intuito de alinhar a produção às necessidades de 

comercialização, processo produtivo e rotina de trabalho, obtenção do Selo de Inspeção Sanitária. 

 

Cada assistência técnica possui características peculiares e finalidades especificas a serem alcançadas, 

nesse sentido orienta-se que as assistências técnicas stricto sensu sejam desenvolvidas com 

instrumentos metodológicos direcionados a tipologias distintas, assim como as matérias contempladas 

apresentem-se separadamente, no decorrer do relatório de prestação de contas, sendo composto por 

conteúdos que abrangem a metodologia aplicada nessas atividades e demais informações que possam 

reafirmar os trabalhos realizados. 

 

Assistência técnica específica consiste em prover a capacitação técnica específica dos 

empreendimentos a 18 empreendimentos, ainda que através da contratação de 

consultoria, no que concerne às particularidades produtivas dos diversos segmentos 

econômicos. 

 

O Quadro Comparativo das metas pactuadas e dos Resultados Alcançados registra o atendimento a 32 

empreendimentos, conforme serviços prestados ao longo do ano de 2015. 

 

Orientação de acesso ao crédito que consiste na sua divulgação, promoção, bem como o 

assessoramento orientado para a escolha da linha de financiamento e aplicação dos 

recursos aportados, a 18 empreendimentos associativos priorizados. 
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A Contratada informa a orientação para acesso ao crédito a 32 empreendimentos econômicos 

solidários, através da realização de atividades em parceria com as instituições SINCOOB e CrediBahia. 

 
Encaminhamento, na sua totalidade, dos empreendimentos recomendados a contrair 

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

 

A Organização Social afirma que, dos empreendimentos produtivos orientados para acesso ao crédito, 

80% destes grupos associativos foram encaminhados para as agências de microcrédito. 

 

Os empreendimentos da economia solidária encaminhados para as agências de crédito não acessaram 

crédito no período, cujas justificativas estão plasmadas em relação à resistência dos associados verem 

seus empreendimentos endividados. 

 

Assistência técnica em comercialização a 18 empreendimentos, que consiste em planejar, 

organizar e fomentar Redes de Economia Solidária e de Comércio Justo e Solidário. 

 

Foram realizadas, conforme a contratada, assistência técnica a 32 empreendimentos, na perspectiva 

de melhoria da imagem dos produtos, criação da logomarca e divulgação dos grupos produtivos. A 

equipe técnica do CESOL ainda mobilizou os grupos produtivos e os orientou no que tange à 

participação em Feiras, organização de exposição e comercialização em feiras e eventos. 

 

Em 2015, o CESOL Médio Rio de Contas e Baixo Sul participou da Inauguração do Serviço Territorial 

de Apoio à Agricultura Familiar (SETAF), Ciclo de Formações aos Centros Públicos de Economia 

Solidária realizado na Feira Baiana de Agricultura Familiar e Economia Solidária (FEBAFES), 2ª 

Conferência Territorial de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) e apoiou os grupos 

associativos na 28ª edição da Feira Internacional da Agropecuária (FENAGRO) e 6ª edição da 

FEBAFES. 

 

Empreendimentos e famílias com informações atualizadas, 36 empreendimentos 

associativos. 

 

A Contratada informou a atualização cadastral de 32 empreendimentos associativos e suas respectivas 

famílias no sistema Cad Cidadão no período em questão. 

 

Dos Resultados Alcançados 

 

Da análise do Relatório apresentado, constatou-se que a maior parte das metas estabelecidas foram 

cumpridas pela Contratada. Inclusive, alguns indicadores tiveram percentuais acima do estabelecido 

para o período.  
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Contudo, observa-se que algumas metas não tiveram seus percentuais fixados atingidos para os 

trimestres. De todo modo, é imprescindível que a Organização Social busque efetivar os percentuais 

mínimos estabelecidos. 

 

No geral, verifica-se que a Organização Social alcançou um percentual de 94,83% para o ano de 

2015. 

 

Ao levar em consideração os atrasos nos repasses dos recursos financeiros, o percentual atingido de 

execução é significativo. 
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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 0,00

(S.1) Repasse do Contrato de Gestão 862.480,72

(S.2) Rendimento Líquido de Aplicação Financeira 2.416,08

(S.3) Adiantamento de aporte entre OS 61.000,00

(S.4) Devoluções -56.342,79

(A) Total de Entradas do Periodo 869.554,01

(B) Total de Saídas do Período 788.201,80

(C) Saldo Financeiro do Período (A-B) 81.352,21

(D) Saldo Acumulado (S+C) 81.352,21

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

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 037/2014 - 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 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre TOTAL

1.1 Receitas

1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão 0,00 482.375,36 0,00 380.105,36 862.480,72

1.1.2 Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras 0,00 420,76 1.995,32 0,00 2.416,08

1.1.3 Adiantamento de aporte entre OS 0,00 0,00 0,00 61.000,00 61.000,00

1.2 Devoluções 0,00 -6.342,79 0,00 0,00 -6.342,79

1.2.1 Devoluções - Adiant. Aporte entre OS 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 -50.000,00

(A)Total de Entradas 0,00 476.453,33 1.995,32 391.105,36 869.554,01

2. Saída de Recursos 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre TOTAL

2.1 Despesas de Pessoal

2.1.1 Remunerações (CLT) 9.799,24 9.799,24 99.708,85 156.147,61 275.454,94

2.1.2 Encargos 0,00 0,00 40.866,91 50.528,52 91.395,43

2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4 Outros (Diárias) 0,00 1.500,00 18.706,28 17.546,53 37.752,81

Subtotal (Pessoal) 9.799,24 11.299,24 159.282,04 224.222,66 404.603,18

2.2 Serviços de Terceiros 0,00 7.055,30 178.173,61 53.774,30 239.003,21

2.3 Despesas Gerais 0,00 0,00 29.730,97 22.847,37 52.578,34

2.4 Tributos 0,00 116,35 742,72 0,00 859,07

2.5 Aquisição de Bens Permanentes 0,00 0,00 91.158,00 0,00 91.158,00

(B)Total de Saídas 9.799,24 18.470,89 459.087,34 300.844,33 788.201,80

Relatório Técnico Anual de Execução do Contrato de Gestão n° 037/2014 - ANUAL 2015.

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

 Nota 1 – No item 1.2, na 3ª coluna (2º trimestre) refere-se à devolução decorrente de transação financeira indevida; 
 

Nota 2 – No item 1.1.3, na 5ª coluna (4º trimestre) refere-se a aporte cedido pela OS Josué de Castro – Juazeiro; 
 
Nota 3 – No item 1.2.1, na 5ª coluna (4º trimestre) o valor mencionado consiste em devolução do aporte. 
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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 862.480,72 1.622.691,44 -0,47

Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras 2.416,08 0,00 #DIV/0!

Adiantamento de aporte entre OS 61.000,00 0,00 #DIV/0!

Devoluções - Transações financeiras indevidas -6.342,79 0,00 #DIV/0!

Devoluções - Adiantamento de aporte entre OS -50.000,00 0,00 #DIV/0!

(A)Total de Entradas 869.554,01 1.622.691,44 -0,46

Saída de Recursos

Despesas de Pessoal

Remunerações (CLT) 275.454,94 589.776,00 -0,53

Encargos 91.395,43 324.022,92 -0,72

Benefícios e Insumos de Pessoal 0,00 18.000,00 -1,00

Outros (Diárias) 37.752,81 60.500,00 -0,38

Subtotal (Pessoal) 404.603,18 992.298,92 -0,59

Serviços de Terceiros 239.003,21 418.000,00 -0,43

Despesas Gerais 52.578,34 118.252,52 -0,56

Tributos 859,07 0,00 #DIV/0!

Aquisição de Bens Permanentes 91.158,00 94.140,00 -0,03

(B)Total de Saídas 788.201,80 1.622.691,44 -0,51

 

6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

 

Das Receitas 

 

Conforme o Contrato de Gestão nº 037/2014, a Contratada iniciou o 1º trimestre com suas ações 

inviabilizadas por não ocorrência do repasse do recurso. Segundo relato desta, este foi creditado com 

atraso em 25/03/2015 no valor de R$ 482.375,36 (quatrocentos e oitenta e dois mil e trezentos e 

setenta e cinco reais e trinta e seis centavos). A 2ª parcela não foi liberada como previsto no 3º 

trimestre, sendo realizada no 4º trimestre sem tempestividade no valor de R$ 380.105,36 (trezentos e 

oitenta mil e cento e cinco reais e trinta e seis centavos).  
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Em decorrência dos atrasos no repasse do recurso, a OS (Organização Social) realizou adiantamento 

do aporte para a conta corrente do Contrato na quantia de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais). 

Durante os trimestres, a Contratada aplicou o recurso gerando rendimento anual no valor de R$ 

2.416,08 (dois mil e quatrocentos e dezesseis reais e oito centavos), conforme tabela 02. Mencionou-

se nos demonstrativos a devolução do aporte cedido pela Josué de Castro - Juazeiro no valor de R$ 

50.000,00 (cinqüenta mil reais) e a devolução no valor de R$ 6.342,79 pertinente a transações 

financeiras indevidas, conforme tabela 03.a. A receita anual, diante dos ocorridos totalizou-se em R$ 

869.554,01 (oitocentos e sessenta e nove mil e quinhentos e cinqüenta e quatro reais e um centavo). 

 

Das Despesas 

 

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

404.603,18 (quatrocentos e quatro mil e seiscentos e três reais e dezoito centavos) que é 41% do 

gasto previsto que foi de R$ 992.298,92 (novecentos e noventa e dois mil e duzentos e noventa e oito 

reais e noventa e dois centavos) e comportou-se dentro dos 65% estabelecido para a rubrica. Durante 

o ano de 2015 registrou-se que no 2º trimestre a OS estava em processo de efetivação do quadro de 

pessoal, no 3º trimestre prosseguiu honrando a obrigação trabalhista e quanto ao 4º trimestre 

apontou uma redução do quadro de funcionários em dezembro/2015. Este fato não foi justificado pela 

Contratada e nem localizado nos lançamentos de saídas de recursos, em pagamentos rescisórios. 

 

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

previsto para rubrica, conforme tabela 03.b. No 2º trimestre houve contratação pertinente ao 

processo de acomodação do Cesol, e no 4º trimestre apresentou desembolso com reforma e serviço 

de informática, sendo que para este não ficou em demonstrativo evidenciado a criação do site. Em 

relação às Despesas gerais, apresentada, prosseguiu no total esperado. 

 

Em análise, o total de gasto apresentado durante o ano de 2015 foi de R$ 788.201,80 (setecentos e 

oitenta e oito mil e duzentos e um reais e oitenta centavos) que representa 49% do previsto, 

salientando que durante o ano houve aquisição de Bens Permanentes. 

 

 
7. AVALIAÇAO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

 

A Contratada informa que na pesquisa de satisfação foi aplicado questionário onde os beneficiários 

opinaram sobre os atendimentos recebidos. Os critérios de avaliação foram esclarecimento sobre os 

trabalhos do CESOL, apresentação da equipe nos empreendimentos, esclarecimento sobre o trabalho 

do CESOL, atendimento aos associados, assistência técnica prestada às associações, assessoria 

durante o processo de formalização e cursos de capacitação aos associados. 
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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 85% no que se refere ao item esclarecimento sobre o 

trabalho do CESOL e as assistências dadas às associações. 

 

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, 

apesar de estarem sob análise. 

 

10. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

 

No que tange ao cumprimento das cláusulas contratuais, ressalva-se o não cumprimento total das 

metas no percentual mínimo de 100%, consoante o estabelecido no Quadro de Indicadores e de 

Metas. 

 

Verifica-se o atraso no repasse de recurso financeiro por parte da Contratante, cuja situação dificulta 

à execução do objeto do Contrato, infringindo a Cláusula Oitava do diploma normativo. 

 

11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS 

 

Não houve aplicação de desconto no período. 

 

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 a Contratada: 

 

A Contratada precisa escrever de forma mais detalhada as ações executadas, principalmente, as 

atividades gerenciais e socioprodutivas realizadas no período. 

 

A Organização Social deve informar na meta de assistência técnica específica: o conteúdo 

programático, o instrutor, carga horária, a relação dos empreendimentos beneficiados evidenciando as 

datas. 

 



 

Relatório Técnico Anual de Execução do Contrato de Gestão nº 037/2014 – ANO 2015 

Página 18 de 19 
 

A Contratada precisa manter sempre o modelo padrão do relatório, no caso de surgimento de 

situações atípicas ou não contempladas no modelo exigido, usar do recurso Nota Explicativa. Trata-se 

de uma recomendação do Congeos através de Resolução. 

Expor e manter permanentemente no Centro Público, em local de fácil visualização, os meios de 

manifestação junto ao Sistema de Ouvidoria do Estado. 

Realizar obrigatoriamente, trimestre a trimestre, a pesquisa de satisfação e adotar os procedimentos 

estatísticos imprescindíveis. 

13. PARECER CONCLUSIVO 

 

Centrado nos registros pertinentes à execução das metas estabelecidas, nos demonstrativos de 

aplicação dos recursos repassados pelo Estado, no modo de agrupamento das contas de despesa, na 

observância às cláusulas contratuais, examinou-se os Relatórios apresentados pela Contratada, com a 

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

 

O exame foi conduzido com foco na presunção de veracidade das informações prestadas, na 

obediência aos regulamentos e nas práticas adotadas pela administração do Cesol. 

 

É opinião desta Comissão que os efeitos decorrentes das inconsistências e inadequações, até onde 

foram observadas, não comprometeram a lisura das prestações de contas feitas nos quatro trimestres 

de 2015, porque são erros que foram corrigidos ao longo do exercício ou estão sendo. 

 

Salvador, 02 de agosto 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 
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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, indicando o seu encaminhamento 

ao Secretário José Álvaro Fonseca Gomes, ao Conselho Deliberativo da Organização Social Associação 

Beneficente Josué de Castro, ao Conselho de Gestão das Organizações Sociais – CONGEOS e 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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