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1. INTRODUÇÃO 

 
 

 

O presente Relatório, referente ao período de 10/12/2012 A 31/03/2013, 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. 158/2012, celebrado entre o Instituto de Desenvolvimento Sustentável 

Bahiano - IDSB e esta Secretaria para o gerenciamento do Centro Público de Economia 

Solidária / Sertão Produtivo, atendendo ao disposto no art. 27 da Lei Estadual n 

8.647/2003, que regulamenta o Programa Estadual de Organizações Sociais. 

 

A Superintendência de Economia Solidária – SESOL é a unidade responsável pelo o 

acompanhamento, monitoramento e avaliação desse Contrato de Gestão, tendo sido constituída 

para este fim, através da Portaria n 70, de 04/04/2013, Comissão composta pelos seguintes 

membros: Joselito Reis Moura, Albene Diciula Piau Vasconcelos, Lara Sousa Matos Andrade, 

Karine Conceição de Oliveira, Ubaldo Andrade Sousa Filho, Doraliza Auxiliadora Abranches 

Monteiro, Naiane, Gaspar Nunes, Roberto Evison do Rosário Sila, Silvia Maria Bahia Martins e 

Taísa Araújo Reis, sendo o primeiro o seu presidente. 

 

 

2. PERFIL DO SERVIÇO PUBLICIZADO 

 

O Centro Público de Economia Solidária / Sertão Produtivo, situado na Rua 1º de Maio, nº 82, 

Centro, Guanambi – Ba., com o objetivo de prestar serviço de assistência técnica a 

empreendimentos associativos populares e redes de economia solidária na Bahia. Destaque-se 

que a realização de tais contratos é uma ação que visa garantir consecução ágil e competente 

dos serviços e atividades concernentes à assistência técnica aos empreendimentos, que para 

tanto, a Contratada goza de autonomia administrativa e financeira.  

 

Contando com um contingente de 19 pessoas com expertise nos segmentos onde terão de 

atuar, o Centro Público poderá atender de 18 beneficiários no segundo trimestre, acumulando 

até 114 deles ao termo final do Contrato.  
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3. GESTÃO DO CONTRATO  

 

O Contrato de Gestão nº. 158/2012, tem vigência a partir de 10/12/2012 até 09/12/2014 e valor 

global de R$ 2.729.083,66 (dois milhões, setecentos e vinte e nove mil, oitenta e três reais e 

sessenta centavos). 

O Relatório de Prestação de Contas foi entregue em tempo hábil. E esta Comissão constatou 

que os bens materiais foram adquiridos consoante o regulamento vigente e atenderam à 

demanda que se configurou na oportunidade. 

 

Constituem-se em metas a serem executadas, as seguintes: 

 

Instalação do CESOL 

1. Locar o imóvel para sediar o CESOL. 

2. Adquirir bens de capital e de custeio para funcionamento das instalações 

3. Organizar o espaço físico. 

 

Processos de trabalho implantado 

1. Recrutar e selecionar a equipe de trabalho 

2. Capacitar à equipe na metodologia de trabalho. 

3. Definir os fluxos e procedimentos de trabalho. 

4. Instalar sistemas informatizados. 

 

Diagnóstico e análise do contexto socioprodutivo local/territorial 

1. Realizar estudo do contexto social, econômico e produtivo local/ territorial. 

2. Identificar preliminarmente os empreendimentos associativos na área de 

abrangência. 

 

Oficinas Temáticas (Sensibilização) 

1. Mobilizar os empreendimentos associativos da área de abrangência. 

2. Realizar Oficinas. 

3. Avaliar as Oficinas. 

4. Priorizar Empreendimentos Associativos. 
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4. METODOLOGIA UTILIZADA PARA O ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO  

 

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

favorável a 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, três relatórios 

trimestrais e um relatório anual consolidando-os.  

   

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

deverá elaborar seus relatórios correspondentes a iguais períodos e encaminhá-los ao 

superintendente da Sesol, nas datas, conforme, abaixo, indicadas.  

 

A fixação desse cronograma observou as datas limites da entrega dos relatórios pela 

Contratada, da estimativa de monitoramento in loco e possíveis diligenciamentos.  

 

PERÍODO/DATA 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE  ANO 

 

30/04/2013 

 

30/07/2013 

 

30/10/2013 

 

 

30/01/2014 

 

O processo de elaboração do Relatório de Monitoramento e Avaliação pautar-se-á no relatório 

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

consubstanciados em memorial fotográfico, quando pertinente. Será 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 

ocorrerá à conclusão das análises do relatório recebido, do quanto constatado em inspeção e do 

resultado das diligências, se for o caso. 

 

A estratégia metodológica adotada para este o acompanhamento, monitoramento e avaliação de 

natureza, qualitativa, no intuito de descrever e analisar fenômeno investigado.  

 

Para a coleta das informações, foi utilizada a análise de documentos institucionais, tais como: 

edital, publicações e relatórios, bem como foram realizadas observações e sistematização de 
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orientações em reuniões com representantes das Organizações Sociais, Coordenação do 

Programa Vida Melhor, gestores da SAEB e gestores, técnicos e agentes dos Centros Públicos. 

Neste primeiro momento foram ainda realizados visitas as instalações, releitura dos planos de 

trabalhoso, realizados seminários e oficinas para capacitação e alinhamento das ações tanto dos 

gestores quanto para os técnicos. 

                                                                                                                        
 
 

5. COMPARATIVO DAS METAS PACTUADAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

 
1º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº155/2012 - Período 01/01/2013 a 

31/03/2013 

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

Nº Indicador 
Forma de 
Cálculo 

Parâmetro Peso* 
Pontuaç

ão 
Máxima 

Meta Pontuaç
ão 

Obtida 

      
Previst

o 
Realiza

do 
% 

Alcance 

1 

Centro 

Público em 

condições 
físicas de 

funcionament

o  

Centro Público 
em condições de 

funcionamento  

Igual a 1 = 
10 pontos 

2 20 1 1 100 20 

2 

Processos de 
trabalho em 

condições de 

operação  

Processos de 
trabalho em 

condições de 

operação  

Igual a 1 = 
10 pontos 

2 20 1 ... 100 ... 

3 
Diagnóstico 
do contexto 

realizado 

1 Diagnóstico do 
contexto realizado 

Igual a 1 = 
10 pontos 

2 20 1 ... 100 ... 

4 

Oficinas 
Temáticas 

(Sensibilizaç

ão) 

1 Oficinas 

Temáticas 
realizada 

Igual a 100% 
= 10 pontos 

2 20 1 1 100 20 

  
TOTAL       80 

PONTUAÇÃO TOTAL 
ALCANÇADA (A) 

40 

      
PONTUAÇÃO MÁXIMA (B) 80 

      

% ALCANCE DAS METAS 
(A/B) 

50% 
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Forma de Cálculo Parâmetro Peso*
Pontuação 

Máxima

Previsto Realizado % Alcance

CENTRO PÚBLICO em 

condições físicas de 

funcionamento

Igual a 1 = 10 pontos 2 20 1 1 100 20

Processos de trabalho em 

condições e operação
Igual a 1 = 10 pontos 2 20 1 ... 100 ...

Nº de diagnósticos do 

contexto realizados 
Igual a 1= 10 pontos 2 20 1 ... 100 ...

(Número de Oficinas 

Temáticas realizadas)

Igual a 100% = 10 pontos

< 100% e > 90%, então, 9 

pontos

<= 90% e > 80%, então, 8 

pontos

2 20 1 1 100 20

80 40

100%

PONTUAÇÃO MÁXIMA (B)

% ALCANCE DAS METAS (A/B)

1º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº158/2012 - Período 10/12/2012 a 31/03/2013

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

PONTUAÇÃO TOTAL ALCANÇADA (A)

Meta Pontuação 

Obtida

 

5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS 
 

Consoante ajustado, no primeiro trimestre do ano em curso, constatou-se o cumprimento de 

duas das quatro metas previstas para o período, cujos objetos seguem descritos:  

 

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

uma área em torno de 130m² 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 3 etapas: locação de imóvel, aquisição de bens e 

organização do espaço físico (layout). 

 

Comprovado mediante vistoria ao imóvel, ocasião em que foram fotografados os seus 

ambientes, mostrando-se estes adequados às exigências.  

 

2) 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.  

 

Constatou-se que foram realizadas as etapas recrutamento e seleção de pessoal, 

capacitação de equipes em metodologia de trabalho, todavia a definição de fluxos 

(processos) de trabalho, bem assim o sistema informatizado não se completaram. 
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3) 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. 

 

O Relatório de Diagnóstico apresentado pela Contratada, resultante da execução da 

meta padece de integralidade, visto que alheou-se à análise e explicação dos dados e 

informações descritos, a sua essência.   

 

4) Realização de uma oficina temática de sensibilização, observado, para o qual, a 

mobilização dos empreendimentos associativos no território, a priorização de 

empreendimentos associativos e a avaliação do evento.  

 

Por constar do Relatório apresentado pela Contratada, tão somente em tabela sem, com 

isto, pormenorizar a execução, recorreu-se ao expediente de diligência com o fim da 

confirmação do cumprimento da meta.   

 

Consoante comentado acima, duas metas não foram cumpridas pela Contratada. E, neste caso, 

em virtude da não fixação prévia, no Termo firmado, de valores às suas etapas/fases 

(submetas), depreende a impossibilidade de mensuração objetiva do seu quantitativo 

executado.  

 

Porquanto isto considerado, embora se tenha constatado a implementação e execução parcial 

do objeto das metas acordadas, não houve, por esta Comissão, em razão do comentado óbice, 

mensurados o alcance delas.  

 

Com impasse gerado da conjunção do não-cumprimento das metas, com a não avaliação do seu 

quantitativo executado, e com o disposto do §§ 2º e 4º, Art. 34 do Dec. nº 8.890 de 21/01/2004 

que condiciona a mantença do liame à execução de quantitativo mínimo do objeto da meta, esta 

Comissão, com vistas a minimizar o prejuízo às partes, optou por sugerir a exclusão dos casos 

supra identificados, da referida condicionante. 
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6. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

6.1 RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO 

 

1º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº158/2012 - 

Período 10/12/2012 a 31/03/2013 

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período 

    

   TOTAL 

    

(S) Saldo do período anterior  0,00 
 (S.1) Repasse do Contrato de Gestão 202.086,50  

 (S.2) Outras receitas - especificar 584,25  

(A) Total de Entradas do Periodo  202.670,75 
(B) Total de Saídas do Período  40.430,96                                                                                                                                  

    

(C) Saldo Financeiro do Período (A-B)  162.239,79 

    

(D) Saldo Acumulado (S+C)  162.262,09 

    

 Composição Financeira do Saldo Acumulado   
(D.1) Saldo Extrato C/C  (por conta bancária)   100.177,84 

(D.2) Saldo Extrato CI  (por conta bancária)   62.084,25 

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

    

 Recursos Provisionados e Comprometidos   
(E) Recursos Provisionados  13.531,67 

(F)  Recursos Comprometidos  25.617,00 

     

(G) Total de Recursos Provisionados e Comprometidos(E+F) 39.148,67 
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6.2 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

  

1º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº158/2012 - 

Período 02/01/2013 a 31/03/2013 

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período 

     

1.  Entrada de Recursos Previsto Realizado 
Variação 

Percentual 

     

1.1 Receitas    

1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão 202.086,50 202.086,50 0% 

1.1.2 

Rendimentos Líquidos de Aplicações 

Financeiras 0,00 584,25 #DIV/0! 

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

     

1.2 Devoluções 0,00 0,00 #DIV/0! 

     

  (A)Total de Entradas 202.086,50 202.670,75 0,0% 

     

2. Saída de Recursos Previsto Realizado 
Variação 

Percentual 

     

2.1 Despesas de Pessoal    

2.1.11 Remunerações (CLT) 52.500,00 13.939,82 -26,5% 

2.1.2 Encargos 17.254,50 3.573,10 -20,7% 

2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal 6.900,00 2.287,80 -33,1% 

2.1.4 Outros   0,00 0,00 #DIV/0! 

     

  Subtotal (Pessoal) 76.654,50 19.800,72 -80,3% 

     

2.2 Serviços de Terceiros 59.895,00 6.235,64 -10,41% 

2.3 Despesas Gerais  2.317,00 3.239,60 39,82% 

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

2.5 Aquisição de Bens Permanentes 66.820,00 11.155,00 -16,69% 

     

  (B)Total de Saídas 205.686,50 40.430,96 12,72% 
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6.3  ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

 

Segundo relatado pela Contratada, o repasse da parcela dos recursos financeiros pela 

Contratante, embora previsto inteira, ocorreu em duas etapas, sem, contudo, refletir na 

execução das metas estabelecidas. Uma parte dos valores, R$ 66.820,00, foi creditada à conta 

em referência, dia 26/12/2012 e a complementar, R$ 135.266,50, dia 04/03/2013.   

 

Inobstante o registro, comenta, também, que, em função de tal, houve demora na aquisição de 

bens e contratação de serviços destinados à montagem do Centro Público, objeto de meta a ser 

cumprida.  

 

No que se refere à despesa, consoante o relatado, o orçamento foi executado em estrita 

observância ao regulamento estabelecido.   

 

Em que pese se verificar alterações importantes entre a qualidade e quantidade do gasto 

previsto e estes do gasto realizado, não houver relatado pela Contratada tal assunto. Vejam-se 

os dados da tabela 3, acima: 

- a despesa com Pessoal, prevista em R$ 76.654,50, alcançou, tal somente, o valor de 

R$ 19.800,72, ou seja, 80,3% a menos e,    

- as despesas referentes às rubricas Serviços de Terceiros e Aquisição de Bens 

Permanentes, conquanto justificado o atraso na sua execução, as retrações de - 10,41% 

da primeira e – 16,69 da última, demandam justificativa para tanto. 

 

 

 

7. AVALIAÇAO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

 

A exigência de realização dessa tarefa neste primeiro período de avaliação do Contrato mostra-

se impertinente em razão da ausência de objeto a ser avaliado, pois, as atividades do Centro 

Público, apenas se estão começando. 

 

Sem dispor, ainda, do objeto de avaliação, a Contratada relata que adotou procedimentos de 

sondagem e verificação do que concerne à aceitação dos serviços disponibilizados ao público 

alvo, junto a segmentos da sociedade organizada.     
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8. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO 

 

Não se registraram manifestações da Ouvidoria Geral do Estado. 

 

 

 

9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 

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

pauta. 

 

 

 

10. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

 

Não se detectou inobservânca a cláusula contratual, pela Contratada. 

 

Quanto à Contratante verificou-se que o repasse dos recursos financeiros à Contratada ocorreu 

em desconformidade ao acordado - incisos II, Cláusula Quarta do Instrumento que versa 

“Realizar tempestivamente o repasse dos recursos financeiros à CONTRATADA. E deixa de 

observar o inciso VIII da mesma cláusula -“Constituir Comissão de Monitoramento e Avaliação 

em até 15 dias da assinatura deste contrato”  - ao constituir a Comissão de Monitoramento e 

Avaliação, com atraso de 90 dias.       

 

 

11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS 

 

De acordo com a Cláusula 9ª, e §§ do Termo de Contrato, nos casos em que a meta “Instalação 

de um Centro Público em Condições Físicas de Funcionamento” e “Processos de Trabalho em 

Condições de Operação” sejam executadas totalmente, portanto, cumpridas, corresponde a 

20(vinte) pontos cada uma delas e não haverá incidência de desconto. No caso de total 

inexecução do objeto destas metas, tal corresponderá a 0 (zero) ponto, e incidirá o desconto, 

máximo, de 5% sobre o valor da parcela a ser repassada no trimestre subseqüente, deduzido o 

valor pertinente ao investimento. Se verificada a execução parcial e mensurado o seu 

quantitativo, então obter-se-á o número de pontos, e o desconto correspondente a ser 

efetuado. 
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Consoante comentado no item 5.1, a não definição, nos termos do instrumento firmado, de 

critérios objetivos para mensuração do quantitativo de execução do objeto da meta constituiu-se 

em óbice à sua avaliação. Afastada a hipótese de recorrência ao arbitramento subjetivo de um 

número, por motivo procedente, entendeu esta Comissão, excluída do regime da aludida 

cláusula a avaliação dessas metas. 

 

1º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº155/2013 - Período 01/01/2013 a 31/03/2013 

Tabela 04 - Parâmetros para aplicação de descontos 

                1º Trimestre 

Nº
. 

Indicador 
Forma de 
Cálculo 

Parâmetro 
Peso

* 

Pontuaçã
o 

Máxima 

Parâmetr
o para 

desconto 

Descont
o 

Máximo 
Meta 

Pontuaçã
o Obtida 

Descont
o 

Aplicad

o 

                

Previst
o 

Realizad
o 

% 
Alcance 

1 

Centro 

Público em 

condições 

físicas de 

funcionament

o  

Centro Público 

em condições 

de 

funcionamento  

Igual a 1 = 
10 pontos 

2 20 

Pontuação 

total 
obtida: 

20 pontos 

= 0% de 
desconto 
0 pontos 

= 5% de 
desconto 

5% 1 1 1 20 0% 

2 

Processos de 

trabalho em 

condições de 

operação  

Processos de 

trabalho em 

condições de 

operação  

Igual a 1 = 
10 pontos 

2 20 

Pontuação 
total 

obtida: 

20 pontos 
= 0% de 
desconto 

0 pontos 
= 5% de 
desconto 

5% 1 ... ... ... 0% 

3 

Diagnóstico 

do contexto 

realizado 

1 Diagnóstico 

do contexto 

realizado 

Igual a 1 = 
10 pontos 

2 20 
(Não 

previsto) 
NA 1 ... ... ... 0% 

4 

Oficinas 

Temáticas 

(Sensibilizaçã

o) 

1 Oficinas 

Temáticas 

realizada 

Igual a 

100% = 10 
pontos 

2 20 
(Não 

previsto) 
(Não 

previsto) 
1 1 100 20 0% 

  

TOTAL       80   10% DESCONTO APLICÁVEL   0% 

     *Apresenta impossibilidade de cálculo. 
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12. RECOMENDAÇÕES 

 

Objetivando melhoria na eficiência da execução das metas estabelecidas, bem assim na clareza 

das informações quanto à classificação e à apropriação dos gastos, recomenda-se proceder ao 

planejamento formal das ações a serem executas, observada a segregação de contas, 

especialmente as referentes aos encargos trabalhistas e sociais, distinguindo aquelas atribuídas 

ao empregado das atribuídas ao empregador, e agrupá-las de forma atender ao formato de 

relatório proposto e neste circunstanciar, dando-lhes sustentação, as informações prestadas.  

 

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

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

 

 

13. PARECER CONCLUSIVO 

 

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

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

despesa, na 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 

regulamento e nas práticas adotadas pela administração do Cesol. 

 

Salvador, _____ de ____________ de ________. 

 

__________________________________ 

Joselito R. Moura 

Coordenador da Comissão 

__________________________________ 

Albene Diciula Piau Vasconcelos  

Membro da Comissão 

 

__________________________________ 

Doraliza Auxiliadora Abranches Monteiro  

Membro da Comissão 

 

__________________________________ 

Lara Sousa Matos Andrade  

Membro da Comissão 

 

__________________________________ 

Ubaldo Andrade Souza Filho  

Membro da Comissão 

 

__________________________________ 

Karine Conceição de Oliveira  

Membro da Comissão 
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__________________________________ 

Silvia Maria Bahia Martins  

Membro da Comissão 

 

 

__________________________________ 

Taísa Araújo Reis 

Membro da Comissão 

 

__________________________________ 

Naiane Gaspar Nunes  

Membro da Comissão 

 

 

__________________________________ 

Roberto Evison do Rosário Silva  

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 do 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável Bahiano - IDSB e ao Conselho de Gestão das 

Organizações Sociais - CONGEOS. 

 

 

Salvador, ______ de _____________ de _______. 

 

 

____________________________________________ 

Milton Barbosa de Almeida Filho 

Superintendente de Economia Solidária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


