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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório, referente ao ano 2013, 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, Lote 09, 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 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, 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 Argentina n.º 174, 

Bairro Maria Gorete, na sede do Município de 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 21 pessoas, contratadas em regime 

celetista, aptas às funções do cargo por elas ocupados, bem como quatro estagiários. A 

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.
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3. SITUAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 

 

O Contrato de Gestão n.º 161/2012, com vigência a partir de 12/12/2012 até 

11/12/2014 e valor global de R$ 3.186.388,46, 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 Sertão do São Francisco, Lote 9, 

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. 

 

 

 

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, 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 dos relatórios apresentados pela Contratada - OS (organização social). 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 dos relatórios recebidos, do quanto constatado 

em inspeção, quando ocorreu 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 nº 161/2012 - ANO 2013  
Tabela 01 – Comparativo entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados  

           

Nº. Indicador Forma de Cálculo Parâmetro Peso 
Pontuação 

Máxima 
Meta Pontuação 

Obtida 
 

      Previsto Realizado % Alcance  

1 Centro Público 
Centro Público em 
Condições Físicas 

de Funcionamento 
1 = 10 pontos 2 20 1         1  100  20  

 

2 

Processos de 
Trabalho em 
Condições de 

Operação 

Processos de 
Trabalho em 
Condições de 

Operação 

1 =10 pontos 2 20 100%  1 100   20 

 

3 
Diagnóstico do 

Contexto 
Diagnóstico do 

Contexto 
1 = 10 pontos 2 20 1  1 100   20 

 

4 
Oficinas 

Temáticas   
Oficinas Temáticas  100% = 10 pontos 2 20 4  20 100  20  

 

5 
Estudos de 
viabilidade 
econômica  

Número de estudos 
de viabilidade 

econômica  
54 =10 pontos 3 30 54 54  100  20 

 

6 
Assistência 

técnica Gerencial 

Número de 
empreendimentos 

assistidos 
36 = 10 pontos 3 30 36 36  100  30  

 

7 
Assistência 

técnica 
socioprodutiva 

Número de 
empreendimentos 

assistidos 
36= 10 pontos 3 30 36 36  100  30  

 

8 
Assistência 

técnica específica 

Número de 
empreendimentos 

capacitados 
36= 10 pontos 3 30 36  11 30,55 9.16 

 

9 
Orientação acesso 

ao crédito 

Número de 
empreendimentos 

orientados 
54= 10 pontos 2 20 54 42  77 15.55  

 

10 

Empreendimentos 
encaminhados à 

agência de 
microcrédito 

Percentual de 
empreendimentos 

encaminhados 

100% aptos pelo 
EVE 

3 30 100% ...  ....  .....*  

 

11 
Assistência 
técnica em 

comercialização 

Número de 
empreendimentos 

assistidos 
36 = 10 pontos 3 30 36  36 100  30  

 

12 

Empreendimentos 
e famílias com 
informações 
atualizadas 

Número de 
empreendimentos 

54 = 10 pontos 3 30 54  54 100  30  

 

  TOTAL       310(280) PONTUAÇÃO TOTAL ALCANÇADA (A) 274,7  

           

      PONTUAÇÃO MÁXIMA (B) 310(280)  

      % ALCANCE DAS METAS (A/B)       98%  

 

 

*A meta “Empreendimentos encaminhados à agência de microcrédito” está condicionada à vontade e circunstâncias 

apresentadas pelos empreendimentos, conforme elaboração do Estudo de Viabilidade Econômica. 

**Tendo em vista a não execução da meta “Empreendimentos encaminhados à agência de microcrédito” e por ser uma 

meta condicionada, não foi possível a OS executar a respectiva ação, razão pela qual a pontuação máxima passou a ser 

de 280 pontos para efeitos de cálculos percentuais e não mais de 310 pontos. 
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5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS 

 

 
Foram pactuadas 12 (doze) metas a serem cumpridas ao longo do ano 2013, as quais 

consistiram na execução das ações, consoante delineadas a seguir: 

 

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

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

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

técnica. 

 

Meta comprovada mediante vistoria ao imóvel, portanto, dá-se por havido concretização 

desta etapa. A Organização Social providenciou a aquisição de bens permanentes, bem 

como a organização do espaço físico visando à execução das atividades. 

 

 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.  

 

Consta que foram realizados recrutamento e seleção de pessoal. A equipe foi capacitada na 

metodologia de trabalho em parceria com a SETRE e ITCP/Ucsal.  A definição do fluxo 

(processos) de trabalho é consonante com a proposta de trabalho apresentada pela OS 

durante o processo licitatório, bem assim a implementação do sistema informatizado. 

 

 Diagnóstico do Contexto Realizado 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. 

 

O Relatório de Diagnóstico apresentado pela Contratada, apesar de ter se alheado à análise 

e explicação dos dados e informações descritas, a sua essência. A Comissão atual entende 

que essa meta foi executada, haja vista a análise do contexto sociopolítico do território, 
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apresenta um rol de grupos associativos e cooperativos e traça uma perspectiva para a 

atuação do Cesol. 

 

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

mobilização e priorização dos empreendimentos associativos no território e a 

avaliação do evento.  

 

No primeiro trimestre, o Relatório apresentado registra a realização de uma oficina, dando 

conta da participação de 44 pessoas no evento, aponta os recursos tecnológicos utilizados e 

menciona a existência de lista de frequência. 

 

 No segundo trimestre, para a realização das oficinas temáticas a Contratada relata que 

procedeu à mobilização dos empreendimentos por meio de visitas, contatos por telefone e 

Correio eletrônico, e em razão da extensão do território de atuação, realizou sete oficinas 

temáticas em cinco diferentes municípios. Pontua, informando os ambientes físico-

institucionais, que realizou duas oficinas nos Municípios de Curaçá, duas oficinas no 

Município de Juazeiro e uma oficina, em cada um, nos municípios de Remanso, Sobradinho 

e Pilão Arcado, com participação de 66 pessoas, 62 pessoas, 28 pessoas, 67 pessoas e 11 

pessoas, respectivamente e, que avaliou as oficinas realizadas sob, dentre outros, os 

aspectos da apresentação e do conteúdo. 

 

No terceiro trimestre, relata a Contratada que realizou 7 oficinas temáticas em 4 municípios 

do Território Sertão do São Francisco (Casa Nova, Remanso, Curaçá e Juazeiro), cumprindo 

a meta estabelecida. Registra a participação de 130 pessoas e a identificação de 21 novos 

empreendimentos solidários, que possivelmente seriam atendidos pelo Centro Público nos 

trimestres seguintes. Aponta que foram abordados os temas: Conceitos de Economia 

Solidária, Marco Legal, Serviços ofertados pelo CESOL, composição e atuação da equipe 

técnica. Informa, ainda, que com vistas a conhecer e valorizar a produção dos 

empreendimentos foram organizadas durante as oficinas exposições e degustação dos 

produtos dos empreendimentos mobilizados. A mobilização para reunir o público alvo se deu 

através de visitas às secretarias municipais, sindicatos e associações, contatos telefônicos e 

e-mail também foram mecanismos utilizados para este fim. No quarto trimestre, a OS 

informa que cinco oficinas temáticas de sensibilização foram realizadas e elas reuniram 108 

(cento e oito) pessoas no total. Todas essas atividades foram avaliadas pelo público 

presente com conceitos "Bom/Ótimo". 
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No total foram realizadas 20 Oficinas de Sensibilização, que tiveram a participação de 495 

pessoas representando 75 empreendimentos. Os índices de satisfação nos quesitos “ótimo” 

e” bom” foram superior a 68%. A Organização Social ressaltou que foram identificados, 

mobilizados e sensibilizados empreendimentos nos 10(dez) municípios do Território Sertão 

do São Francisco. 

 

 Estudo de viabilidade econômica aplicado a 54 empreendimentos associativos 

priorizados, contemplado agendamento, mobilização e elaboração de plano de 

ação, a partir da identificação de necessidade consideradas. 

 

O Relatório apresentado, no segundo trimestre, consigna que foram estudados 18 

empreendimentos relacionados a atividades extrativas, artesanais e reciclagem de resíduos; 

que o estudo constituiu-se na formulação de questões a serem respondidas pelos 

empreendimentos e no tratamento das informações e interpretação dos dados obtidos; e 

que a população em foco compunha-se de grupos em formação e de empreendimentos 

formados, os quais identificados nominalmente e cujas dificuldades foram pontuadas.    

 

No terceiro trimestre, o Relatório apresentado pela Contratada dá conhecimento de que 

foram realizados estudos de viabilidade econômica junto a dezoito empreendimentos 

associativos. A agenda de atividades foi descrita, assim como a caracterização de cada um 

deles.  

 

No quarto trimestre, verifica-se que 18 (dezoito) estudos de viabilidade econômica foram 

realizados, cumprindo a meta prevista para o trimestre em avaliação. Nesse estudo, de 

forma sintética, a Organização Social descreveu a situação de cada um dos 

empreendimentos econômicos solidários visitados, os obstáculos e as oportunidades, bem 

como explanou em planos de ações quais ações serão empreendias. 

 

 Assistência gerencial a 36 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). 

 

Essa meta foi prevista para ser executada a partir do terceiro trimestre, nesse sentido, o 

Relatório, apresentado pela OS para o período, informa que a assistência gerencial foi 
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prestada aos empreendimentos.  No quarto trimestre, a contratada registra que foram 31 

(trinta e um) empreendimentos assistidos, que consistiu em orientação quanto à gestão da 

produção, gestão administrativa - financeira gestão comercial e jurídica, incluindo o 

acompanhamento das rotinas dos empreendimentos. 

 

 Assistência técnica socioprodutiva a 36 empreendimentos associativos, fundada 

no acompanhamento das rotinas destes e em sugestões com vistas à melhor 

execução das suas atividades produtivas, mediante visitas técnicas. 

 

O Relatório do terceiro trimestre registra que essa meta foi cumprida ao ser prestada a 18 

(dezoito) empreendimentos. No quarto trimestre, 31 (trinta e um) empreendimentos foram 

assistidos socioprodutivamente pelo Centro Público sediado no Sertão do São Francisco. 

 

 Assistência técnica específica que consiste no provimento de capacitação técnica 

especial a 36 empreendimentos associativos, mediante consultoria contratada. 

 

No terceiro trimestre, a Contratada expôs como conteúdo desta meta a realização de Oficina 

de Capacitação em Associativismo e Cooperativismo. No Quarto Relatório, a OS justificou o 

não cumprimento da meta devido ao atraso no repasse dos recursos financeiros pela 

Contratante. 

  

 Orientação para o acesso ao crédito a 54 empreendimentos associativos 

priorizados, mediante promoção e assessoramento, com vistas à escolha da linha 

de financiamento e à aplicação dos recursos aportados.  

 

No segundo trimestre, a Contratada relata que mediante a realização de uma oficina em 

regime de dois turnos e carga horária de 8 horas, expos para 18 representantes de 

empreendimentos assistidos pelo Cesol os modos de acesso ao crédito, identificando 

entidades (Banco do Nordeste e Banco do Povo) e linhas de financiamento (Credibahia e 

Credisol) mais utilizadas pelas associações de economia solidária.   

 

 No terceiro trimestre, segundo consta em Relatório entregue pela Contratada, foram 

expostas aos empreendedores solidários, mediante a realização de uma oficina, as linhas de 

crédito adequadas a esse segmento da atividade econômica, com ênfase no modo de 

acesso ao financiamento. No quarto trimestre foi desenvolvida uma oficina de microcrédito 

com duração de 04 horas, para os 18 empreendimentos atendidos no trimestre em curso. A 
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contratada narrou que buscou delinear os caminhos para viabilização do acesso ao crédito, 

os quais foram mais trabalhados após a conclusão dos estudos de viabilidade econômica e 

os respectivos planos de ação. 

 

 Encaminhamento, na sua totalidade, dos empreendimentos recomendados a 

contrair crédito, pelo estudo de viabilidade econômica, às agências de 

microcrédito. 

 

Trata-se de uma meta condicionada a constatação pelo estudo de viabilidade econômica da 

necessidade do empreendimento contrair empréstimo financeiro. A OS não forneceu dados 

para essa meta. Desse modo, a mesma não foi utilizada para mensuração do percentual 

quanto ao cumprimento das metas.  

 

 Assistência técnica em comercialização a 36 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. 

 

Trata-se de uma meta não obrigatória para os primeiro e segundo trimestres. De acordo 

com o Relatório do Terceiro Trimestre, a Contratada realizou Assistência Técnica em 

Comercialização. Consta ainda no documento relato sobre o apoio para a realização da VI 

Feira de Caprinos e Ovinos do Distrito de Pinhões. No Quarto relatório informa que 31 

empreendimentos foram assistidos visando o cumprimento dessa meta. 

 

 Atualização cadastral de 54 (cinquenta e quatro) empreendimentos e respectivas 

famílias.  

 

No segundo trimestre, o Relatório da Contratada registra que a mesma mantém atualizadas 

em seu arquivo informações cadastrais dos empreendimentos e respectivas famílias, 

estimadas em número de 250 indivíduos, assistidos pelo Cesol. Menciona o CAD CIDADÃO, 

porém não utilizou este sistema no cadastramento. No terceiro trimestre, conforme o 

relatório, o CESOL procedeu ao cadastramento de 18 empreendimentos e famílias a estes 

vinculadas e, em conformidade ao estabelecido pela SETRE, os dados foram lançados no 

sistema CadCidadão (http://www.sin.ebda.ba.gov.br/).   
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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 1.593.194,24

(S.2) Rendimentos líquidos de Aplicações financeiras 4.297,67

(S.3) Outras receitas - especificar 0,00

(A) Total de Entradas do Periodo 1.597.491,91

(B) Total de Saídas do Período 1.158.631,64

(C) Saldo Financeiro do Período (A-B) 438.860,27

(D) Saldo Acumulado (S+C) 438.860,27

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

Recursos Provisionados e Comprometidos

(E) Recursos Provisionados 57.015,21

(F) Recursos Comprometidos 72,61

(G) Total de Recursos Provisionados e Comprometidos (E + F) 57.087,82

Relatório Técnico Anual de Execução do Contrato de Gestão nº 161/2012 - ANO 2013

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período
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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 398.298,56 398.298,56 0,00 796.597,12 1.593.194,24

1.1.2 Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras 0,00 1.505,43 916,05 1.106,21 3.527,69

1.1.3 Outras Receitas (especificar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Devoluções 0,00 0,00 0,00 769,98 769,98

(A)Total de Entradas 398.298,56 399.803,99 916,05 798.473,31 1.597.491,91

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

2.1 Despesas de Pessoal

2.1.1 Remunerações (CLT) 0,00 157.178,75 83.309,77 133.118,62 373.607,14

2.1.2 Encargos 0,00 74.840,83 43.252,51 156.325,05 274.418,39

2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal 500,00 7.996,00 11.418,20 8.621,80 28.536,00

2.1.4 Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Pessoal) 500,00 240.015,58 137.980,48 298.065,47 676.561,53

2.2 Serviços de Terceiros 20.004,26 114.474,20 49.163,00 45.604,27 229.245,73

2.3 Despesas Gerais 3.776,40 88.719,42 27.931,78 51.302,78 171.730,38

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

2.5 Aquisição de Bens Permanentes 57.260,00 23.834,00 0,00 0,00 81.094,00

(B)Total de Saídas 81.040,66 227.027,62 77.094,78 96.907,05 482.070,11

Relatório Técnico Anual de Execução do Contrato de Gestão n° 161/2012 - ANO 2013

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

 

 

 

 

 

 

 

 



    Relatório Técnico Anual de Execução do Contrato de Gestão nº 161/2012 – ANO 2013 

Página 13 de 18 

 

Relatório Técnico Anual de Execução do Contrato de Gestão nº 161/2012 - ANO 2013

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

Entrada de Recursos Realizado Previsto Variação Percentual

Receitas

Repasse do Contrato de Gestão 1.593.194,24 1.593.194,24 0,00

Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras 3.527,69 0,00 #DIV/0!

Outras Receitas (especificar) 0,00 0,00 #DIV/0!

Devoluções 769,98 0,00 #DIV/0!

(A)Total de Entradas 1.597.491,91 1.593.194,24 0,00

Saída de Recursos

Despesas de Pessoal

Remunerações (CLT) 373.607,14 467.980,00 -0,20

Encargos 274.418,39 248.976,48 0,10

Benefícios e Insumos de Pessoal 28.536,00 21.119,05 0,35

Outros 0,00 97.000,00 -1,00

Subtotal (Pessoal) 676.561,53 835.075,53 -0,19

Serviços de Terceiros 229.245,73 540.257,95 -0,58

Despesas Gerais 171.730,38 138.150,76 0,24

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

Aquisição de Bens Permanentes 81.094,00 79.710,00 0,02

(B)Total de Saídas 482.070,11 758.118,71 -0,36
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6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

 

Das Receitas 

 

Segundo relatado pela Contratada, o repasse da 1ª parcela ocorreu em 23/12/2012 no 

valor de R$ 398.298,56; a 2ª parcela foi creditada em 23/05/2013 no valor de R$ 398.298,56; a 

3ª parcela foi repassada com atraso em 04/11/2013 no valor de R$ 398.308,56 e a 4ª parcela 

foi de R$ 398.298,56 em 20/12/2013. Houve demonstração de ganhos oriundos de aplicação 

financeira dos recursos recebidos. 

 

Conforme os relatórios apresentados foram observados que ao longo da execução do 

convênio a Contratada procedeu com atrasos no repasse do recurso previsto no contrato 

realizado com a SETRE. Sem contar com outras fontes, a Contratada não fez referências 

conducentes quanto ao impacto decorrente desse fato na execução das suas ações, sobretudo 

no que se refere ao esforço no cumprimento das metas pactuadas. 

 

Das despesas 

 

Segundo os registros, a despesa incorrida com pessoal, no período anual, foi de R$ 

676.561,53 (seiscentos setenta sete mil, quinhentos e sessenta um reais e cinquenta três 

centavos), correspondendo a 81% do gasto previsto que foi de R$ 835.075,53 (oitocentos e 

trinta cinco mil, setenta cinco reais e cinquenta três centavos), e a 42,47% da receita auferida 

que foi repassada num total de R$ 1.593.194,24 (hum milhão, quinhentos e noventa três mil e 

cento noventa quatro reais e vinte quatro centavos). Conforme estabelecido para uso da rubrica, 

comportou-se dentro dos 65% previsto. 

 

Do exame às contas apresentadas, detectaram-se inadequações em agrupamentos, 

inconformidades entre o demonstrativo analítico/sintético e necessidade de segregação. Em 

consequência, procederam-se as diligências (membros da diretoria da Contratada 

compareceram a esta Comissão, foram-lhes apontadas inconformidades e necessidade de 

procederem-se às revisões), objetivando o saneamento dessas distorções que permaneceram 

pendentes ao longo do 1º ano de execução do convênio. 

 

No 1º trimestre os valores de saída referente ao item Aquisição de Bens Permanentes 

foram excedidos de forma significativa refletindo no saldo total anual, ainda assim, manteve-se 

dentro do limite estabelecido para o 1º ano de execução do convênio. 
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Observa-se que para este mesmo período os gastos em Despesas Gerais superaram o 

previsto. Em consequência, o valor total do gasto foi de 64%, comportando-se dentro do limite 

acordado. 

 

 

7. AVALIAÇAO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

 

No primeiro trimestre, os resultados relatados com respeito à satisfação dos usuários 

limitaram-se à identificação de ferramentas (instrumentos) e citação de procedimentos e de 

número, sem circunstanciá-los.  Outrossim, observe-se que, inobstante a exigência, nos termos 

contratuais, de realização dessa tarefa, no primeiro período de avaliação, faltou-lhe pertinência, 

dado que as atividades do Centro Público de Economia Solidária - Cesol, ainda estavam se 

iniciando. 

 

No segundo trimestre, a Contratada relatou, apresentando o questionário aplicado, bem 

como o resultado, que procedeu à pesquisa de satisfação do usuário dos serviços de assistência 

técnica disponibilizado pelo Cesol. Contudo não informou quanto ao universo (número de 

indivíduos) da pesquisa e ao tratamento e análise das informações coletadas. No terceiro 

trimestre não foi apresentada pesquisa de satisfação do usuário dos serviços do CESOL. 

 

 No quarto trimestre, Consta que foi realizada pesquisa de satisfação do usuário das 

Oficinas oferecidas pelo Cesol, a qual relatada, por meio de gráficos de coluna segregados, 

permite identificar que na avaliação predominaram os conceitos "Excelente" e "Bom". 

  

8. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO 

 

Ao analisar os Relatórios enviados pela OS referentes aos quatro trimestres não se 

verificou manifestações da Ouvidoria Geral do Estado da Bahia acerca do Contrato de Gestão em 

pauta.  

 

9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 

Não se tem conhecimento de manifestações de órgãos de controle sobre o Contrato de 

Gestão em pauta. 
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10. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

 

A Organização registrou no Relatório Anual que foram realizadas as etapas de 

recrutamento, seleção e contratação de pessoal, bem como desenvolveu a capacitação da 

equipe na metodologia de trabalho empregada pela entidade. Para isto, fez-se a publicação do 

edital para contratação de pessoal, oferecendo publicidade e amarrando-se nos ditames do 

Regulamento de Pessoal da Associação.  

 

Verificou-se também a publicação do regulamento para Compra, Alienação de Bens e 

para a Contratação de Obras e Serviços; ainda adotou-se a publicação dos atos referentes à 

locação de veículos automotivos, aquisição de móveis e utensílios, serviços de telefonia, material 

de expediente, máquinas e equipamentos, serviços de informática, gráficos e fardamentos. 

Informou que, em casos de compras de valores pequenos – até R$ 500,00 (quinhentos) – a 

seleção da empresa é feita com base no menor preço.  

 

Quanto ao tombamento dos bens permanentes, a entidade enviou as notas fiscais para 

a Setre proceder ao registro. A SAEB e a SETRE, através do setor de patrimônio, estão definidos 

os procedimentos necessários para atender este fim. 

 

11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS 

 

Tendo em vista a justificativa apresentada pela Interessada, que a falta de recursos 

financeiros decorrente da inadimplência da Contratante a impossibilitou de ter executado 

integralmente as metas ao longo do ano, especialmente, a meta denominada Assistência 

Técnica Específica, esta Comissão, considerando o argumento posto pertinente, sugere não se 

aplicar o desconto, conforme previsto para as situações de descumprimento de meta. 

 

12. RECOMENDAÇÕES 

 

Observa-se que os dados da pesquisa de satisfação apresentados indicam necessidade 

de melhoria quanto à metodologia e o rigor técnico, porquanto ficaram à margem do 

procedimento adotado as técnicas básicas de Estatística. 

 

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

dos recursos financeiros à conta da Contratada, de modo a que estes lhes cheguem a tempo 

hábil.     
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A Contratada precisa encaminhar os Relatórios de empregados para averiguação do real 

quadro de funcionários em atividades, mensalmente disponibilizados por meio da Caixa 

Econômica Federal. 

 

Recomenda-se para gerenciamento e controle, realizar e manter atualizado o cálculo de 

depreciação dos bens adquiridos durante a execução do contrato. 

 

Em relação aos desembolsos efetivamente realizados, orienta-se quanto à construção da 

conciliação bancária por ser de grande importância, pois proporciona a transparência no 

acompanhamento da composição do saldo da conta corrente, analisando os lançamentos não 

realizados, divergentes e cheques não compensados.    

 

13. PARECER CONCLUSIVO 

 

Centrado nos registros pertinentes à execução das metas estabelecidas, nos 

demonstrativos de aplicação dos recursos repassados pelo Estado, no modo de agrupamento 

das contas de despesa, na observância às cláusulas contratuais, examinou-se o Relatório 

apresentado pela Contratada, com a incumbência de expressar opinião sobre o cumprimento do 

contrato em tela. 

 

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

obediência ao Plano de Trabalho do Cesol e nas práticas adotadas pela administração do Cesol. 

 

É opinião desta Comissão que os efeitos decorrentes das inconsistências e 

inadequações, até onde se observou, não comprometem a lisura da prestação de contas.  

 

 

Salvador, 30 de setembro de 2014. 

 

__________________________________ 

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 



    Relatório Técnico Anual de Execução do Contrato de Gestão nº 161/2012 – ANO 2013 

Página 18 de 18 

 

  

______________________________ 

Eva Patrícia Bandeira de Melo 

Membro da Comissão 

 

                      Juliana Lins Schiesser 

Membro da Comissão 

 

__________________________________ 

               Lara Sousa Matos Andrade  

Membro da Comissão 

 

__________________________________ 

  Jenny Tillmann Pompe 

Membro da Comissão 

 

            Karine Conceição de Oliveira 

                       Membro da Comissão 

 

________________________________ 

Ubaldo Andrade Sousa Filho 

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 Nilton Vasconcelos Júnior, ao Conselho Deliberativo da 

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

CONGEOS. 

 

 

 

Salvador,           de setembro de 2014. 

 

___________________________________ 

Milton Barbosa de Almeida Filho 

Superintendente de Economia Solidária 

 

 


