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1. INTRODUÇÃO 

 
 

 

O presente Relatório, referente ao período de 01/07/2013 a 30/09/2013, 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 

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 Silva, 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.  

 

Conta o CESOL com espaço físico e equipamentos adequados à natureza do serviço 

disponibilizado. É preciso que seja encaminhada lista de pessoal, com os nomes de 

todos os profissionais vinculados ao Centro Público. 

 

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

partir deste 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. 
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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 de R$ 2.729.083,66 (dois milhões, setecentos e vinte e nove mil, 

oitenta e três reais e sessenta centavos), tem por objeto a gerência do Serviço de Assistência 

Técnica aos Empreendimentos Associativos Populares e Solidários, prestado no Centro Público 

de Economia Solidária, implantado no Território Sertão Produtivo, 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, Instituto de Desenvolvimento Sustentável Baiano - IDSB, sem ocorrência de 

modificações.  

 

Constata-se que a Contratada vem cumprindo o prazo de entrega dos seus relatórios 

periódicos. Ressalvado o não repasse ainda da terceira parcela dos recursos financeiros, pela 

Contratante, em conformidade à Cláusula Oitava do Contrato, não houve constatado no período 

sob análise inobservância pelas partes a outras cláusulas contratuais. 

 

A falta do suprimento de recursos financeiros a tempo, segundo os relatos, impactará 

diretamente o desempenho da Organização Social no próximo período, pois este trimestre foi 

finalizado com contas em atraso e limitações para o início imediato das atividades do 4º 

trimestre, consoante afirma a Contratada (fl. 3). 

 

Dado o cumprimento das metas pactuadas no período anterior, não há desconto 

previsto nos recursos a serem repassados à Contratada. 

 

 

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.  
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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 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. 
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5. COMPARATIVO DAS METAS PACTUADAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

3º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 158/2012 - Período 01/07/2013 a 30/09/2013 
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 
Oficinas Temáticas 

(Sensibilização) 
Realizadas 

Oficinas Temáticas 
Realizadas 

100% = 10 pontos 2 20 100% 100% 100 20 

2 
Estudos de viabilidade 
econômica realizados 

Número de estudos de 
viabilidade econômica 

realizados 
18 =10 pontos 3 30 18 24 100 30 

3 
Assistência técnica 

Gerencial 

Número de 
empreendimentos 

assistidos 
18 = 10 pontos 3 30 18 18 100 30 

4 
Assistência técnica 

socioprodutiva 

Número de 
empreendimentos 

assistidos 
18 = 10 pontos 3 30 18 18 100 30 

5 
Assistêcia técnica 

específica 

Número de 
empreendimentos 

capacitados 
18 = 10 pontos 3 30 18 18 100 30 

6 
Orientação acesso ao 

crédio 

Número de 
empreendimentos 

orientados 
18 = 10 pontos 2 20 18 18 100 20 

7 
Empreendimetos 
encaminhados a 

agência microcrédito 

Percentual de 
empreendimentos 

encaminhados 
100%  aptos pelo EVE 3 30 100% 100% 100 30 

8 
Assistência técnica em 

comercialização 
Número de 

empreedimentos assistidos 
18 = 10 pontos 3 30 18 18 100 30 

9 
Monitoramento da 

assistência 
socioprodutiva 

Número de 
empreendimento e 

respectiva família com 
informações atualizadas 

18 = 10 pontos 3 30 18 18 100 30 

  TOTAL       250 PONTUAÇÃO TOTAL ALCANÇADA (A) 250 

          

 
(EVE)  Estudo de Viabilidade Econômica. 

   
PONTUAÇÃO MÁXIMA (B) 250 

 
NOTA : Não houve empreendimento apto pelo EVE.  

  
% ALCANCE DAS METAS (A/B) 100% 
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5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS 

 
Foram pactuadas nove metas para cumprimento no terceiro trimestre do ano em curso, 

as quais consistem na execução dos objetos consoante delineados seguem: 

 

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

priorização dos empreendimentos associativos no território e a avaliação do evento.  

 

Relata a Contratada que realizou 2 oficinas temáticas, com a participação de 

empreendimentos de 6 municípios do Território Sertão Produtivo (Tanhaçu, Ituaçu, Contendas 

do Sincorá, Brumado, Dom Basílio e Livramento), suplantando a meta estabelecida. Registra a 

participação de 92 pessoas e a identificação de novos empreendimentos solidários a serem 

possivelmente atendidos pelo Centro Público nos próximos trimestres. Aponta que foram 

abordados os temas: conceitos, características e perspectivas de Economia Solidária, 

possibilidades e exemplos de organização comunitária para a produção e distribuição, redes de 

empreendimentos e do comércio justo, comercialização para o mercado institucional, valores e 

identidade cultural do Sertão Produtivo, importância da assessoria e da profissionalização nos 

processos e nos serviços.  

 

O relato vem acompanhado de registro fotográfico. Por oportuno, sugerimos que seja, 

acostadas as respectivas listas de presença. Se as oficinas foram avaliadas, não foram 

demonstrados os meios de aferição dos respectivos resultados.   

 

 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. 

 

O Relatório apresentado pela Contratada dá conhecimento de que foram realizados 

estudos de viabilidade econômica junto a 24 empreendimentos associativos, sendo 18 

correspondentes ao 3º trimestre e 6 em complementação ao período anterior (2º trimestre). A 

agenda de atividades está bem descrita, assim como a caracterização de cada um deles. No 

entanto, os consequentes planos de ação devem seguir tal padrão de qualidade: precisam ser 

detalhados e integrados ao documento. 

 

 Assistência gerencial a 18 empreendimentos associativos, a qual consiste em definir e 

providenciar os instrumentos necessários à formação nas dimensões: gestão (gestão da 
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produção, gestão administrativo-financeira, gestão comercial) e jurídica (elementos 

essenciais para constituição, formalização e funcionamento do empreendimento). 

 

Segundo o Relatório, a Assistência Gerencial foi realizada. Após alguns esclarecimentos 

pertinentes sobre as atividades desenvolvidas junto aos empreendimentos assistidos, entre as 

folhas 9 e 12 encontra-se lista – Quadro 01 – de  todas as atividades específicas constituintes 

desta assistência.    

 

 Assistência técnica socioprodutiva a 18 empreendimentos associativos, a qual consiste no 

acompanhamento das rotinas destes, mediante visitas técnicas pautadas para informações e 

sugestões contributivas para melhor execução das atividades produtivas. 

 

O Relatório atesta o cumprimento desta meta. O CESOL expressa as principais 

dificuldades encontradas e as estratégias adotadas para sua solução. O Quadro 02, fl. 12 e 13, 

identifica as atividades específicas desenvolvidas, relacionado-as com os empreendimentos 

assistidos. 

 

 Assistência técnica específica que consiste no provimento de capacitação técnica especial a 

18 empreendimentos associativos, mediante consultoria contratada. 

 
A Contratada expôs como conteúdo desta meta a realização de diversas capacitações (fl. 

13 e 14). Cumpre-nos ressaltar que a capacitação técnica especial refere-se à oferta, pelo 

CESOL – seja através de contratação de consultoria especializada ou estabelecimento de 

parcerias – de um saber diretamente vinculado ao processo produtivo do empreendimento 

atendido. Assim, cada empreendimento demandará uma capacitação diferente, em consonância 

com as suas necessidades e demais particularidades. Algumas das consultorias apontadas 

(elaboração de projetos, comercialização em rede, comercialização institucional), de modo 

diferente, guardam pertinência temática com o conteúdo a ser desenvolvido no âmbito das 

demais Assistências. No entanto, ainda assim, resta comprovado o cumprimento da meta.     

 

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

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

recursos aportados, a 18 empreendimentos associativos priorizados.  

 

Segundo consta, esta meta foi plenamente alcançada, com a realização do 1º Seminário 

de Crédito e Finanças Solidárias, no dia 16/08, quando estiveram presentes os 18 

empreendimentos assessorados e representantes de entidades de apoio e articulação do 
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Território. O evento contou com a presença dos técnicos responsáveis pelo CrediBahia e 

CrediSol, da SETRE, e pelo CrediAmigo e AgroAmigo, do Banco do Nordeste. O CESOL explica 

sobre a necessidade do crédito e sobre as dificuldades encontradas pelos empreendimentos 

para acessá-lo.  

 

 Número (porcentual) de empreendimentos encaminhados para as agências de microcrédito 

em razão do número sugerido decorrente do estudo de viabilidade econômica. 

 

Consta que 6 empreendimentos foram encaminhados para as agências de microcrédito. 

Embora alguns outros necessitem, de acordo com o EVE não possuem condições jurídicas para 

fazê-lo. O CESOL, então, adotou providências para tentar sanar tais carências. 

 

 Assistência técnica em comercialização a 18 empreendimentos associativos, a qual 

consistente ao fomento, planejamento e organização de Redes de Economia Solidária e de 

Comércio Justo e Solidário; promoção de eventos de comercialização; assessoramento na 

criação de mecanismos para inserção mercadológica; e disponibilização de espaços físico e 

virtual destinados à formação em práticas de comercialização. 

 

De acordo com o Quadro 3, exposto a fl. 16 e 17, a Contratada realizou Assistência 

Técnica em Comercialização. Constam do presente Relatório, comentários sobre as principais 

possibilidades de comercialização e volume de recursos comercializados. 

   

Ainda assim, registre-se a ausência de comentários sobre a possibilidade de criação ou 

fomento a Redes e sobre o funcionamento do Espaço Solidário.  

 

 Monitoramento da assistência socioprodutiva a 18 empreendimentos associativos, a qual 

consiste em cadastrar o perfil dos empreendimentos e respectivas famílias e atualizar as 

informações a eles pertinentes, ao longo do tempo.  

 

Conforme o relato, 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/).  O perfil dos 

empreendimentos está relatado de forma excelente pelo CESOL, entre as fl. 17 a 22. 

 

Do exposto, conclui-se que as metas pactuadas para o período foram executadas, 

alcançando-se 100% do quanto estabelecido. 

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 

 

3º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº158/2012 - 

Período 01/07/2013 a 30/09/2013 
Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período 

    

   TOTAL 

    
(S) Saldo do período anterior  176.020,86 

 (S.1) Repasse do Contrato de Gestão 0,00  

 (S.2) Outras receitas - especificar 749,39  
(A) Total de Entradas do Periodo  0,00 

(B) Total de Saídas do Período  222.601,24                                                                                                                                  
    

(C) Saldo Financeiro do Período (A-B)  -45.830,99 

    

(D) Saldo Acumulado (S+C)  9.637,57 
 

    

 Composição Financeira do Saldo Acumulado   

(D.1) Saldo Extrato C/C  (por conta bancária)   467,47 
(D.2) Saldo Extrato CI  (por conta bancária)   9.170,10 

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

    

 Recursos Provisionados e Comprometidos   

(E) Recursos Provisionados  73.004,50 
(F)  Recursos Comprometidos  35.373,12 

     

(G) Total de Recursos Provisionados e Comprometidos(E+F) 108.377,62 
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6.2 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

  

3º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº158/2012 - 
Período 01/07/2013 a 30/09/2013 

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 289.811,50 0,00 
 

1.1.2 

Rendimentos Líquidos de Aplicações 

Financeiras 0,00 749,39 

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

     1.2 Devoluções 0,00 0,00 
 

       (A)Total de Entradas 289.811,50 749,39 -99,74% 

     
2. Saída de Recursos Previsto Realizado 

Variação 
Percentual 

     2.1 Despesas de Pessoal 

   2.1.11 Remunerações (CLT) 180.300,00 104.488,59 -42,05% 

2.1.2 Encargos 58.789,50 57.536,66 -2% 

2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal 18.000,00 9.774,80 -45,70% 

2.1.4 Outros   0,00 0,00 

 

       Subtotal (Pessoal) 257.089,50 171.800,05 -33,18% 

     2.2 Serviços de Terceiros 22.305,00 33.389,22 49,69% 

2.3 Despesas Gerais  14.017,00 14.712,23 4,96% 

2.4 Tributos 0,00 482,74 
 2.5 Aquisição de Bens Permanentes 0,00 2.217,00 

 

       (B)Total de Saídas 293.411,50 222.601,24 -24,13% 
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6.3  ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

 

Das Receitas 

 

Em conformidade com o Contrato deveria ter sido repassado à Contratada, até o quinto 

dia útil do mês julho, o valor de R$ 289.811,50 (duzentos e oitenta e nove mil oitocentos e onze 

reais e cinquenta centavos). Haja vista a não realização deste repasse, que se vincula ao 

terceiro trimestre, e sem contar com outras fontes de recursos, a Contratada manteve as suas 

atividades operacionais custeadas com recursos financeiros remanescentes de períodos 

anteriores.  

 

Os demonstrativos apresentados de receitas e despesas do período registram saldo 

inicial no montante de R$ 176.020,86 (cento e setenta e seis mil vinte reais e oitenta e seis 

centavos) e rendimentos oriundos de aplicação financeira, no monte de R$ 749,39 (setecentos e 

quarenta e nove reais e trinta e nove centavos), os quais somados perfazem R$ 176.770,25 

(cento e setenta e seis mil setecentos e setenta reais e vinte e cinco centavos). 

 

Das Despesas 

 

Segundo informado, a despesa incorrida com pessoal, no período, somou R$ 171.800,05 

(cento e setenta e um mil, oitocentos reais e cinco centavos), ou seja, 33,18% a menor que o 

previsto, e comportou-se dentro do limite de 65% do valor da receita estabelecido para a 

rubrica. A despesa apresentada incorrida com Serviços de Terceiros foi 49,69% maior que a 

prevista para o período; o gasto em Despesas Gerais ficou 4,96% acima de sua previsão.  

 

 

 

7. AVALIAÇAO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

 

O Quadro 06, fl. 60 a 62, expressa a avaliação realizada pelos usuários do serviço de 

assistência técnica prestado pelo CESOL; a metodologia utilizada é devidamente explicada. A 

maioria das pessoas atendidas concentrou suas respostas nas opções “bom” e “excelente”. 
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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 

 

Exceto a falta de repasse da terceira parcela dos recursos financeiros à Contratada, em 

desacordo à Cláusula Oitava do Contrato, não houve constatado descumprimento das demais 

cláusulas contratuais.  

 

 

11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS 

 

 Haja vista o cumprimento integral de todas as metas pactuadas, não há incidência de 

descontos. 

 

 

12. RECOMENDAÇÕES 

  

 

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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13. PARECER CONCLUSIVO 

 

Centrado nos registros pertinentes à execução das metas pactuadas, 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 a Contratada cumpriu com todas as obrigações 

contratuais. 

 

 

Salvador, 30 de novembro 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 

 

 

 

__________________________________ 

Karine Conceição de Oliveira  

Membro da Comissão 

 

__________________________________ 

Naiane Gaspar Nunes  

Membro da Comissão 
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__________________________________ 

Taísa Araújo Reis 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


