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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório, referente ao período de 1º/04/2013 a 30/06/2013, 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. 162/2012, 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 da Bahia, 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 constituída 

para este fim, através da Portaria nº 070/2013, de 03/04/2013, Comissão composta pelos 

seguintes membros: Joselito Reis Moura, Albene Diciula Piau Vasconcelos, Doraliza Auxiliadora 

Abranches Monteiro, Karine Conceição de Oliveira, Naiane Gaspar Nunes, Roberto Evison do 

Rosário Silva, Lara Sousa Matos Andrade, Silvia Maria Bahia Martins, Taísa Araújo Reis e Ubaldo 

Andrade Souza Filho. 

 

 

2. PERFIL DO SERVIÇO PUBLICIZADO 

 

O Centro Público de Economia Solidária - Cesol, localizado na Rua Libencio Machado nº 

98, Centro, na sede do Município de Itabuna – 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. 

 

A capacidade operacional de atendimento é de 18 empreendimentos, no trimestre. A 

partir do 3º trimestre o atendimento estende-se ao quantitativo acumulado (os em início do 

atendimento somados aos em processo, anterior, de atendimento), com alcance de todo o 

território delimitado. 

 

3. GESTÃO DO CONTRATO  
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O Contrato de Gestão nº. 162/2012, com vigência a partir de 12/12/2012 até 

11/12/2014 e valor global 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 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, sem ocorrência de modificações.  

 

Tem-se constatado, até aqui, que a Contratada vem cumprindo o prazo de entrega dos 

seus relatórios periódicos. Ressalvados a não-apresentação, pela Contratada, dos documentos 

previstos na  Cláusula Oitava do Contrato, e o atraso (42 dias) no repasse da segunda parcela 

dos recursos financeiros, pela Contratante, não houve detectado no período em análise, 

segundo trimestre, inobservância a outras cláusulas contratuais, pelas partes. 

 

Não obstante a demora no repasse dos recursos financeiros, não houve relatado pela 

interessada, interrupção ou retardamento na execução das metas, motivados por insuficiência 

de tais recursos. 

 

Conquanto se tenha verificado não-cumprimento de metas ajustadas para o período 

anterior, não se considerou a possibilidade de desconto nos recursos repassados à Contratada, 

consoante clausulado, porque pautado em justificativas fundamentadas. 

 

A devida publicação, em mídia eletrônica, do Relatório Técnico de prestação de Contas 

do período anterior, verifica-se ainda pendente de realização.  

      

 

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, três 

relatórios trimestrais e um relatório anual, consolidando-os.    
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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 tanto 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. 
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5. COMPARATIVO DAS METAS PACTUADAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Nº. Indicador Forma de Cálculo Parâmetro Peso* Pontuação Máxima

Previsto Realizado % Alcance

1

Oficinas Temáticas 

(Sensibilização) 

Realizadas

Número de oficinas 

realizadas
1 = 10 pontos 2 20 1 1 100 20

2
Estudos de viabilidade 

econômica realizados

Número de estudos de 

viabilidade econômica 

realizados

18 =10 pontos 3 30 18 18 100 30

3

Empreendimentos 

orientados para 

acesso ao crédito 

Número de 

empreendimentos 

orientados para acesso ao 

crédito

18 = 10 pontos 3 30 18 18 100 30

4

Monitoramento da 

Assistência 

Socioprodutiva

Número de 

empreendimentos e 

famílias com informações 

atualizadas

18 = 10 pontos 3 30 18 18 100 30

TOTAL 110 110

110

100%

PONTUAÇÃO MÁXIMA (B)

% ALCANCE DAS METAS 

(A/B)

2º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 162/2012 - Período 01/04/2013 a 30/06/2013

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

PONTUAÇÃO TOTAL 

ALCANÇADA (A)

Meta Pontuação 

Obtida
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5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS 

 

Para o 2º trimestre do ano em curso, período em análise, foi estabelecido execução de 

quatro metas, quais sejam:  

 

1. Realização de uma oficina temática de sensibilização, observado, para tanto, mobilização 

dos empreendimentos associativos no território, priorização de empreendimentos associativos e 

avaliação do evento.  

 

A Contratada relata que realizou duas oficinas temáticas. Uma delas à conta da meta 

estabelecida, carga horária de 8 horas e participação estimada de 45 pessoas, incluídos três 

palestrantes, citadas as suas expertises, cujos temas consistiram em apresentar o Centro 

Público; mostrar a importância do Associativismo e Cooperativismo; e expor as vantagens 

decorrentes do projeto para a região.  A outra, de igual modo, identificados os partícipes, teve 

foco nas vendedoras de acarajé; foi realizada em regime de dois turnos com participação 

estimada de 30 pessoas, servidos café da manhã, lanches e almoço; versou sobre a Economia 

Solidária, o Associativismo e Cooperativismo, e a importância do apoio do Cesol ao público alvo.   

 

Registra que em suprimento à meta, de igual denominação, não cumprida no trimestre anterior 

houve realizada uma oficina de igual conteúdo, com participação de 30 pessoas (mulheres) 

assentadas (Assentamento Alemita, no Município de Itabuna). 

 

O relato foi suplementado por fotografias como testemunho da realização dos eventos 

apontados.  

 

Consoante descrito acima, a meta estabelecida constituiu-se de quatro ações ou etapas, das 

quais, a avaliação da oficina temática realizada não foi comentada a sua execução, de igual 

forma o modo de priorização dos empreendimentos associativos. 

 

2. Atendimento a 18 (dezoito) empreendimentos associativos priorizados, compreendendo 

mobilização, agendamento, estudo de viabilidade econômica e elaboração de plano de ação, a 

partir da identificação de necessidade consideradas. 

 

O Relatório consigna que se procedeu à mobilização, agendamento, estudo de viabilidade 

econômica e elaboração de um plano de ação. Consta do relato que a agenda elaborada 

contempla quatro visitas técnicas a cada empreendimento, considerada a possibilidade de não 

causar embaraço, ou seja, não interromper a atividade cotidiana do beneficiário por ocasião das 

visitas; e que o Estudo de Viabilidade Econômica foi antecedido de ações para identificar, 
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sensibilizar e cadastrar 18 empreendimentos com características para assimilar os princípios da 

Economia Solidária. Tais características, descritas em breve histórico, contempla a identificação 

do produto resultante da atividade de cada um dos empreendimentos.  

 

O plano de ação mencionado deriva das necessidades detectadas, e integrou o Relatório 

apresentado.    

 

Não obstante textualizado que o estudo de viabilidade econômica seria apresentado junto ao 

Relatório, tal não se verificou. 

 

       3. Promoção do crédito, bem como assessoramento orientado para a escolha da linha de 

financiamento e aplicação dos recursos aportados, a 18 empreendimentos associativos 

priorizados.  

 

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.   

 

        4. Monitoramento à Assistência Socioprodutiva a 18 empreendimentos e famílias 

relacionadas, compreendendo cadastramento sistemático, cujas informações se devam 

atualizadas.  

 

Segundo os relatos, os quais corroborados por esta Comissão ao acessar o CAD CIDADÃO – 

http://homologa.sin.ebda.ba.gov.br -, foram cadastrados sistematicamente 19 

empreendimentos associativos e famílias a eles vinculadas, observadas as informações 

consoante ajustado.   

 

Embora não relatado o monitoramento, esta atividade, em tese, se faz compatível ao período 

subsequente à realização da etapa de cadastramento.  

http://homologa.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 246.770,93

(S.1) Repasse do Contrato de Gestão 398.298,56

(S.2) Outras receitas - especificar 537,67

(A) Total de Entradas do Periodo 398.836,23

(B) Total de Saídas do Período 429.812,46

(C) Saldo Financeiro do Período (A-B) -30.976,23

(D) Saldo Acumulado (S+C) 215.794,70

Composição Financeira do Saldo Acumulado

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

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

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

Recursos Provisionados e Comprometidos

(E) Recursos Provisionados 42.120,90

(F) Recursos Comprometidos 42.181,22

(G) Total de Recursos Provisionados e Comprometidos (E + F) 84.302,12

2º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº162/2012 - Período 01/04/2013 a 30/06/2013

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período

 

NOTA: Os valores referentes aos itens (S.2) e (D.2) sujeitam-se a reti-ratificação. 
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6.2 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 398.298,56 398.298,56 0%

1.1.2 Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras 0,00 372,97 #DIV/0!

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

1.2 Devoluções 0,00 164,70 #DIV/0!

(A)Total de Entradas 398.298,56 398.836,23 0%

2. Saída de Recursos Previsto Realizado Variação Percentual

2.1 Despesas de Pessoal

2.1.1 Remunerações (CLT) 121.200,00 120.985,48 0%

2.1.2 Encargos 64.999,56 76.178,95 17%

2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal 5.702,40 7.726,80 36%

2.1.4 Outros    ( diárias) 0,00 0,00 #DIV/0!

Subtotal (Pessoal) 191.901,96 204.891,23 7%

2.2 Serviços de Terceiros 162.840,00 73.491,74 -55%

2.3 Despesas Gerais 24.835,94 86.345,49 248%

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

2.5 Aquisição de Bens Permanentes 9.963,75 65.084,00 553%

2º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 162/2012 - Período 01/04/2013 a 30/06/2013

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período

 

NOTA: Os valores dos itens (1.2) e (2.2) na coluna “Realizado” sujeitam-se a reti-ratificação. 

 

 

 

 

 

6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

 

Das Receitas 

 

A Setre repassou à conta da Contratada o montante de R$ 398.298,56 (trezentos e 

noventa e oito mil, duzentos e noventa e oito reais e centavos), com atraso de 42 (quarenta e 

dois) dias da data prevista em Contrato.   Em que pese o expressivo número de dias de atraso 

no repasse dos recursos pelo Estado, e sem contar com outras fontes de tais, a Contratada não 
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fez quaisquer referências quanto ao impacto decorrente desse fato na execução das suas ações, 

sobretudo no que se refere ao esforço no cumprimento das metas acordadas.  

 

O demonstrativo de receitas e despesas do período apresentado registra saldo inicial no 

montante de R$ 246.770,46 (duzentos e quarenta seis mil, setecentos e setenta reais e 

centavos), repasse de recursos pela Setre no montante de R$ 398.298,56 (trezentos e noventa 

e oito mil, duzentos e noventa e oito reais e centavos) e rendimentos oriundos de aplicação 

financeira, no monte de R$ 537,67 (quinhentos e trinta e sete reais e centavos), cujo somatório 

importou em R$ 645.606,69 (seiscentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e seis reais e 

centavos). 

 

O valor do rendimento de aplicação financeira informado apresenta-se pendente de 

confirmação, dado a não apresentação do extrato bancário de movimentação da conta que 

conquanto solicitado, formal e informalmente, não houve o atendimento pela Contratada.  

Ademais, a falta desse documento impossibilita a conferencia do saldo financeiro do período, 

informado. 

 

Das Despesas  

 

O relatório apresentado registrou, inapropriadamente, dois valores, R$ 73.491,74 e R$ 77.442,50, 

atribuídos à despesa incorrida com Serviços de Terceiros. 

 

A despesa incorrida com pessoal, segundo informada, foi 7% maior que a prevista. 

Correspondeu a 53% da receita auferida no mesmo período e comportou-se dentro do limite de 

65% do valor da receita, estabelecido.  

 

As discrepâncias verificadas entre a estimativa e a realização das despesas identificadas 

na tabela 3, acima, ainda que justificadas houvesse, indicam ausência de planejamento 

estratégico na gestão do negócio.  

 

 

7. AVALIAÇAO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

 

A Contratada relatou que procedeu à pesquisa de satisfação do usuário quanto à 

assistência a ele disponibilizada pelo Cesol. Juntou ao relatório apresentado o questionário 

aplicado e apresentou o resultado da pesquisa em gráficos de barra.  Todavia não foi informado 

o universo da pesquisa, o tratamento, a análise e a compilação, em tabela, das informações 

coletadas. 
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Reprodução do questionário, aplicado: 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

De acordo com o atendimento dado pela equipe e satisfação com os serviços prestados pelo 

SESOL, responda o questionário abaixo:  

  

Avaliação 

 

Excelente 

 

Bom 

 

Regular 

 

Ruim 

 

Esclarecimento sobre o trabalho do 

CESOL 

    

Atendimento  aos Associados 

 

    

Assistência técnica dada às Associações 

 

    

Assessoria durante o processo de 

formalização 

    

Cursos de Capacitação aos associados do 

CESOL 

    

Melhorias Alcançadas com o apoio do 

Centro Público 

    

 

 

 

 

 

8. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO 

 

Não houve constatado, até então, registro de manifestações na Ouvidoria Geral do 

Estado acerca do Contrato em pauta.  

 

9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 

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

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

 

A Contratada não apresentou, ainda que solicitado em vista da falta, a documentação 

prevista na Cláusula Oitava que impõe no seu parágrafo sexto - “A CONTRATADA deverá anexar 

aos relatórios encaminhados à SETRE os comprovantes de quitação de despesas com água, 

energia elétrica, telefone, bem como os seguintes documentos: comprovantes de recolhimento 

dos encargos sociais (INSS, FGTS e PIS) do mês anterior”. 

 

Quanto à Contratante verificou-se tê-la procedido ao repasse dos recursos financeiros 

acordados, com atraso de 42 dias, em desconformidade com a Cláusula Quarta do Instrumento 

que preconiza - “Realizar tempestivamente o repasse dos recursos financeiros à CONTRATADA”. 

 

 

11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS 

 

Tendo em vista o percentual de alcance das metas e de acordo com os Parâmetros de 

Aplicação de Descontos (Tabela 04), não serão realizadas deduções a esse título sobre os 

repasses financeiros do próximo período.  
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Nº. Indicador Forma de Cálculo Parâmetro Peso*
Pontuação 

Máxima
Parâmetro para desconto Desconto Máximo

Previsto Realizado % Alcance

1

Oficinas Temáticas 

(Sensibilização) 

Realizadas

Número de oficinas 

realizadas
1 = 10 pontos 2 20 NÃO PREVISTO NÃO PREVISTO 1 1 100 20 0%

2
Estudos de viabilidade 

econômica realizados

Número de estudos de 

viabilidade econômica 

realizados

18 =10 pontos 3 30

30 pontos = 0 desconto; 27 pontos = 4% 

desconto;  24 pontos = 7% desconto;  0 

ponto = 10% de desconto

10% 18 18 100 30 0%

3

Empreendimentos 

orientados para acesso 

ao crédito 

Número de 

empreendimentos 

orientados para acesso ao 

crédito

18 = 10 pontos 3 30 NÃO PREVISTO NÃO PREVISTO 18 36 100 30 0%

4

Monitoramento da 

Assistência 

Socioprodutiva

Número de 

empreendimentos e famílias 

com informações atualizadas

18 = 10 pontos 3 30

30 pontos = 0 desconto;  27 pondtos = 

1,5% desconto; 24 pontos = 3% 

desconto; 0 ponto = 5% de desconto

5% 18 19 100 30 0%

TOTAL 110 15% 0%
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Tabela 04 - Parâmetros para aplicação de descontos

1º Trimestre

DESCONTO APLICÁVEL

Meta Pontuação 

Obtida

% Desconto 

a ser 

Aplicado

 

 

 

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 à Contratada justificar, 

quando for o caso, o não acolhimento de recomendações desta Comissão; circunstanciar as 

informações relatadas e dar nota explicativa às demonstrações financeiras, nos casos em que 

possa suscitar ambiguidade.  

 

Sugere-se, ainda, quando da realização de oficinas, ou eventos de natureza similar, não 

somente especificar tópicos, mas descrever o seu conteúdo temático, identificar os partícipes, os 

expositores e respectivas expertises. Nas situações em que envolva estatísticas, proceder à 

análise crítica dos dados apresentados. 
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13. PARECER CONCLUSIVO 

 

Centrado nos registros pertinentes à execução das metas estabelecidas, 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 regulamento do Cesol e nas práticas adotadas pela administração deste. 

 

É opinião desta Comissão que exceto a não-observância ao parágrafo sexto da Cláusula 

Oitava do Contrato, as não-conformidades, até onde se observou, foram entendidas como erros 

e omissões passíveis de saneamento.  

 

 

Salvador, 30 de setembro de 2013. 

 

_________________________________ 

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 

 

 

__________________________________ 

Silvia Maria Bahia Martins  

Membro da Comissão 

 

__________________________________ 

Taísa Araújo Reis 

Membro da Comissão 

 

__________________________________ 

Karine Conceição de Oliveira  

Membro da Comissão 

 

 

__________________________________ 

Naiane Gaspar Nunes  

Membro da Comissão 

 

__________________________________ 

Roberto Evison do Rosário Silva  

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, 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 – C 

ONGEOS. 

 

Salvador,           de                          de                 

 

 

____________________________________ 

Milton Barbosa de Almeida Filho 

 

 


