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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. 158/2012, celebrado entre o Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável Baiano - IDSB e esta Secretaria para o gerenciamento do Centro Público de 

Economia Solidária – Cesol/Sertão Produtivo, 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, por meio 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-SESOL / Sertão Produtivo, situado na Rua 1º de 

Maio, nº 82, Centro, Guanambi – 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 13 pessoas, contratadas em regime 

celetista, aptas às funções do cargo, por elas ocupados. 

 

A capacidade operacional de atendimento é de 18 empreendimentos, cumulativos 

trimestralmente, com alcance de todo o território delimitado. 
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3. GESTÃO DO CONTRATO  

 

O Contrato de Gestão nº. 158/2012, com vigência a partir de 10/12/2012 até 

09/12/2014 e valor global 2.729.083,66 (dois milhões, setecentos e vinte e nove mil, oitenta e 

três reais e sessenta centavos), tem por objeto gerência do Serviço de Assistência Técnica aos 

Empreendimentos Associativos Populares e Solidários, prestado no Centro Público de Economia 

Solidária-Cesol/Sertão Produtivo, sediado na cidade de Guanambi, em conformidade com as 

especificações e obrigações constantes do Instrumento Convocatório, com as condições 

previstas nesse Contrato e na Proposta de Trabalho apresentada pela CONTRATADA, Instituto 

de Desenvolvimento Sustentável Baiano - IDSB, sem ocorrência de modificações.  

 

Tem-se constatado que a Contratada vem cumprindo a 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, 

inobservâncias comprometedoras da execução do instrumento firmado. 

 

Segundo o Relatório da Contratada (subitem 3.10 – Análise das Receitas e 

Despesas do Período) a demora no recebimento dos recursos repassados pela Setre não 

comprometeu a execução do Contrato, todavia contradisse tal afirmativa ao atribuir o não-

cumprimento de meta ao referido atraso (item 2 – Comparativo entre as metas pactuadas 

e os resultados alcançados). 

  

 

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 18 100 20

2
Estudos de viabilidade 

econômica realizados

Número de estudos de 

viabilidade econômica 

realizados

18 =10 pontos 3 30 18 5 28 8,4

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 88,4

110

80%

PONTUAÇÃO MÁXIMA (B)

% ALCANCE DAS METAS (A/B)

2º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 158/2012 - 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 

 

No período compreendido entre 1º de abril a 30 de junho do ano em curso foram 

acordadas quatro metas para o devido cumprimento, consoante delineadas segue: 

 

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

dos empreendimentos associativos no território, priorização de empreendimentos 

associativos e avaliação do evento.  

 
Segundo o Relatório apresentado foram realizadas 18 oficinas temáticas, com participação, 

média de nove pessoas previamente identificadas, alcançando, na sua totalidade, 135 

indivíduos aproximadamente. E aponta que cada uma dessas oficinas teve duração de duas 

horas e meia, e o tema consistiu-se em apresentação do Cesol e o seu papel junto aos 

empreendimentos; a Economia Solidária e as Políticas Públicas voltadas para o estímulo da 

inclusão socioprodutiva na Bahia. 

 

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

apontados. Todavia, não foram relatados a avaliação da oficina temática, realizada, bem 

como o modo de priorização dos empreendimentos associativos, os quais constituem etapas 

da meta estabelecida.  

 

 Atendimento a 18 empreendimentos associativos priorizados, compreendendo mobilização, 

agendamento, estudo de viabilidade econômica e elaboração de plano de ação, a partir da 

identificação de necessidade consideradas. 

 

A Contratada relata que não cumpriu a meta pactuada, mas que conclui 12 estudos de 

viabilidade econômica, e seis outros destes, encontram-se em estágio de finalização. E 

justifica a causa para a situação descrita, sob a alegação de que o pessoal destinado à 

execução da tarefa, não ter, ainda, concluído o curso de qualificação técnica, exigido para a 

função. Na continuidade do seu relato, a parte questiona e reclama solução quanto à 

indefinição e/ou ambiguidade deixada pelo instrumento convocatório para habilitação à 

prestação do serviço, quanto ao objeto do estudo.  

 

Não obstante, pertinente o questionamento descrito, não foram relatados a execução das 

ações intermediárias, ou seja, as etapas constitutivas da meta, consistentes à identificação 

de necessidades, e elaboração do plano de ação.    
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 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, por meio de oficinas, promoveu orientação ao crédito a 18 

empreendimentos, e 16 deles (identificados em lista inclusa no Relatório) manifestaram 

interesse em ter acesso ao financiamento de capital de giro e de capital fixo. Comenta que 

expos aos empreendedores partícipes dos eventos as linhas de crédito: Credisol, CrediAmigo 

e CrediBahia, destacada a primeira. 

 

Embora se tenha mencionadas as linhas de crédito apresentadas aos beneficiários dos 

serviços do Cesol, o relatório apresentado deixou de informar o conteúdo abordado pelos 

facilitadores do assunto.  

 

 Monitoramento à Assistência Socioprodutiva a 18 empreendimentos e famílias relacionadas, 

compreendendo cadastramento sistemático, cujas informações se devam atualizadas.  

 

Há relatado a atualização cadastral de 18 empreendimentos, no sistema CADCIDADÃO - 

http://www.sin.ebda.ba.gov.br/ -.  No curso do seu relato, a Contratada, em caráter de 

análise crítica, aponta incompatibilidades nos sistemas de cadastramento determinados por 

esta Setre, e sugere reavaliação das ferramentas adotadas. 

 

Das quatro metas acordadas, três delas foram cumpridas, e a outra, avaliou-se 

executado 28% do seu objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 162.262,09

(S.1) Repasse do Contrato de Gestão 317.736,50

(S.2) Outras receitas - especificar 297,54

(A) Total de Entradas do Periodo 318.034,04

(B) Total de Saídas do Período 279.617,18

(C) Saldo Financeiro do Período (A-B) 38.416,86

(D) Saldo Acumulado (S+C) 200.678,95

Composição Financeira do Saldo Acumulado

(D.1) Saldo Extrato C/C  (por conta bancária) 297,16

(D.2) Saldo Extrato CI  (por conta bancária) 200.381,79

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

Recursos Provisionados e Comprometidos

2º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº158/2012 - Período 01/04/2013 a 30/06/2013

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período

 

NOTA: Exceto os itens (E) e (F) os demais valores diferem do informado. 
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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 317.736,50 317.736,50 0%

1.1.2 Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras 0,00 297,54 #DIV/0!

1.1.3 Outras Receitas (Capitação de Recursos) 3.600,00 0,00 -100%

1.2 Devoluções 0,00 0,00 #DIV/0!

(A)Total de Entradas 321.336,50 318.034,04 -1%

2. Saída de Recursos Previsto Realizado Variação Percentual

2.1 Despesas de Pessoal

2.1.1 Remunerações (CLT) 180.300,00 90.415,47 -50%

2.1.2 Encargos 58.789,50 52.653,87 -10%

2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal 20.805,00 13.359,40 -36%

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

Subtotal (Pessoal) 259.894,50 156.428,74 -40%

2.2 Serviços de Terceiros 44.895,00 51.433,90 15%

2.3 Despesas Gerais 7.147,00 15.705,14 120%

2.4 Tributos 0,00 1.215,60 #DIV/0!

2.5 Aquisição de Bens Permanentes 4.000,00 56.893,00 1322%

(B)Total de Saídas 315.936,50 281.676,38 -11%

2º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 158/2012 - Período 01/04/2013 a 30/06/2013

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período

Nota 1 – O valor referente ao item 2.2, na 3ª coluna (Previsto), agrega os valores constantes nos itens 2.2; 2.3.1; 
2.3.2; 2.3.3; 2.3.4; 2.3.5; 2.3.10 e 2.3.11 da planilha proposta na Licitação. 

Nota 2 - O valor referente ao item 2.3, na 3ª coluna (Previsto), agrega os valores constantes nos itens 2.3.6; 2.3.7; 
2.3.8; 2.3.12 e, 2.5 da planilha proposta na Licitação.  
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6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

 

Das Receitas 

 

O demonstrativo de receitas e despesas apresentado registra saldo inicial R$ 137.581,85 

(cento e trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e um reais e centavos) e entradas de recursos no 

montante de R$ 319.343,56 (trezentos e dezenove mil, trezentos e quarenta e três reais e 

centavos), com isto, perfazendo a receita, do período, no montante de R$ 456.925,41 

(quatrocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e vinte e cinco reais e centavos). 

 

A análise da documentação suporte desses dados revela que o saldo final do período 

anterior, portanto o saldo inicial deste período foi R$ 162.262,09 que somado às entradas 

financeiras calculadas em R$ 318.034,04 (trezentos e dezoito mil, trinta e quatro reais e 

centavos), com isto, os recursos financeiros, disponíveis no período, situou-se em R$ 

480.296,13 (quatrocentos e oitenta mil, duzentos e noventa e seis reais e centavos).   

 

Embora previsto para o período o aporte de recursos de R$ 3.600,00 (três mil e 

seiscentos reais) oriundos de outras fontes, não houve relatado o motivo da não realização do 

ativo. 

 

Das Despesas 

 

Segundo os registros a despesa incorrida com pessoal, no período, foi R$ 156.428,74 

(cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e vinte e oito reais e centavos), correspondendo a 

60% do gasto previsto, e a 49% da receita auferida.  

 

Previsto despesa com aquisição de bens permanentes, no valor de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) foi relatada a realização de R$ 56.893,00 (cinquenta e seis mil, oitocentos e noventa e 

três reais e centavos), ou seja, a conta sofreu o acréscimo de 1.322%. As despesas gerais, 

também sofreram aumento significativo, 120% além da previsão.   

 

A despeito das discrepâncias detectadas nos valores das saídas, segregadas, a diferença 

entre a previsão e a saída efetiva de recursos ocorreu 11% menor. E estes fatos não foram 

justificados pela Cotratada.  
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A análise às contas apresentadas detectou impertinências nos seus agrupamentos. 

Observou-se nos quadros de despesa, apresentados, confusão no que se refere ao regime 

contábil, e ausência de notas explicativas dos quadros (tabelas) apresentados, com isto, 

favorecendo a presença de ambiguidade na interpretação dos fatos. 

 

 

7. AVALIAÇAO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

 

Segundo os relatos, consta que o Cesol tem auscultado aos seus beneficiários, por 

ocasião dos encontros de trabalho, sobre a sua atuação junto a eles, e o resultado obtido foi 

considerado positiva a avaliação.  

 

A metodologia adotada na execução da tarefa, a qual consistiu em, tão-somente, 

inquirir, sem o suporte de ferramentas adequadas à natureza da pesquisa, é empírica e 

apresenta resultado vago.    

 

 

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. 

 

 

10. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

 

A Contratada não apresentou 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”. 
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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 

 

Consoante analisado, e tendo em consideração que a execução da meta denominada 

Estudo de Viabilidade Econômica Realizado, situou-se abaixo de 70%, isto posto, deverá incidir 

sobre o valor do próximo repasse financeiro o montante de R$ 31.773,65 (trinta e um mil, 

setecentos e setenta e três reais e centavos), correspondente ao desconto de 10% (Tabela 04 

– Parâmetros para Aplicação de Descontos), calculado sobre o valor da parcela repassada pelo 

Estado no trimestre avaliado, deduzida desta os valores referentes a investimento. 

 

 

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 18 100 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 5 28 0 10%

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 18 100 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 18 100 30 0%

TOTAL 110 15% 10%

2º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 158/2012 - Período 01/04/2013 a 30/06/2013

Tabela 04 - Parâmetros para aplicação de descontos

2º Trimestre

DESCONTO APLICÁVEL

Meta Pontuação 

Obtida

% Desconto 

a ser 

Aplicado

 

 



   2º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 158/2012 - Período de 1º/04/2013 a 30/06/2013 

Página 14 de 16 

 

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 observar ao 

planejamento, conforme previsto; justificar o não acolhimento de recomendações desta 

Comissão, se for o caso; circunstanciar as informações registradas nos relatórios de prestação 

de contas; e atentar para a devida elaboração do Plano de Ação resultante do “Estudo de 

Viabilidade Econômica”, não apresentado.  

 

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

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

partícipes. 

 

 

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 os efeitos decorrentes das não-conformidades e 

inadequações, até onde se observou, não comprometem a prestação de contas, porquanto 

entendidas erros passíveis de saneamento. 

 

 

Salvador, ......de ...................de 2013. 

 

 

 

__________________________________ 

Joselito R. Moura 

Coordenador da Comissão 

__________________________________ 

Albene Diciula Piau Vasconcelos 

Membro da Comissão 
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__________________________________ 

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 do 

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

Organizações Sociais - CONGEOS. 

 

Salvador,       de                     de 2013. 

 

 

_________________________________ 

Milton Barbosa de Almeida Filho 

 


