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1. INTRODUÇÃO

o presente Relatório, referente ao período de 01/10/2013 a 31/12/2013, 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 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 à Rua Argentina, n.? 98,

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 15 pessoas, contratadas em regime

celetista, aptas às funções do cargo por elas ocupados, porém, o número previsto no contato

de gestão é de 21 pessoas.

A sua 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. GESTÃO DO CONTRATO

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

11/12/2014 e valor global R$ 3.186.388,46 (Três milhões cento e oitenta e seis mil e trezentos e

oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos), 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.
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Tem-se constatado que a Contratada vem cumprindo o prazo de entrega dos seus

relatórios periódicos. Ressalvado o não repasse dos recursos financeiros pela Contratante, em

conformidade ao cronograma de desembolso, não foi constatado no período sob análise,

inobservância pelas partes a outras cláusulas contratuais.

A falta do suprimento de recursos financeiros, a tempo, obrigou "a Gestora a buscar

estratégias para a manutenção mínima dos serviços, suspendendo aquisições de materiais e

reduzindo a oferta de serviços como forma de garantir os direitos trabalhistas dos funcionários",

fi. 56.

Quanto aos bens permanentes, consta que não foram adquiridos nesse período.

A Contratada informa que as ações realizadas pelo Centro Público alcançaram nesse

trimestre, em exame, os dez municípios que compõe o Território Sertão do São Francisco, fI.06.

A Organização Social Josué de Castro juntou extratos bancários referentes a esse

período, bem como demonstrou estar regular com os encargos trabalhista, previdenciário e

fiscal.

Os comprovantes de pagamento de energia, água, luz e telefone foram acostados.
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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 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 deverá elaborar seus relatórios correspondentes a iguais períodos e encaminhá-Ios 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

1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE 40 TRIMESTRE ANUAL

. 30/06/2014
30/04/2013 30/07/2013 30/10/2013 14/05/2014

O processo de elaboração do Relatório de Monitoramento e Avaliação pautar-se-é 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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S. COMPARATIVO DAS METAS PACTUADAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS

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

N°, Indicador Forma de Cálculo Parâmetro Peso*
Pontuação Meta pontuaçã

Máxima o Obtida
PrevistcRealizadc % AlcanCE

Ofeinas Temáticas OfICinasTemáticas
1 (Sensibilização)

Realizadas
100% = 10 pontos 2 20 100% S 100% 20

Realizadas

Estudos de viabilidade
Número de estudos de

2 econômica realizados
viabilidade econômica 18 =10 pontos 3 30 18 18 100% 30

realizados

Número de
3 Assistência técnica empreendimentos 36 = 10 pontos 3 30 36 31 86% 24

gerencialmente assistidos

Número de

4 Assistência técnica empreendimentos
36 = 10 pontos 3 30 36 31 86% 24socioprodutivamente

assistidos

Assistêeia técnica Número de
S específca

empreendimentos 36 = 10 pontos 3 30 36 2 ... ...
capacitados

Orientação acesso ao Número de
6 crédio empreendimentos 18 = 10 pontos 2 20 18 lS 83% 16

- orientados ao crédito

Empreendimetos
Percentual de

7 encaminhados a empreendimentos 100% aptos pelo
3 30 100% NA NA NA

agência microcrédito encaminhados para as EVE
agências de microcrédito

8
Assistência técnica em Número de

36 = 10 pontos 3 30 36 31 86% 24
comercialização empreedimentos assistidos

Empreendimentos e Número de
9 famílas com empreendimentos

18 = 10 pontos 3 30 18 54 100% 30
informações atualzadas

TOTAL 250 PONTUAÇÃO 101 AL ALCANÇADA (A) 168

(EVE) Estudo de YJabilidade Econômica.

NOTA: Não houve empreendimento apto pelo EVE. % ALCANCE DAS MEl AS (AIB) 67%
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5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS

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

as quais consistem na execução de ações, consoante seguem delineadas:

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

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

» Estudo de viabilidade econômica a 18 empreendimentos associativos priorizados,

contemplado agendamento, mobilização e elaboração de plano de ação, a partir da

identificação de necessidade consideradas.

» 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).

» 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.

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

36 empreendimentos associativos, mediante consultoria contratada.

» Orientação para o acesso ao crédito a 18 empreendimentos associativos priorizados,

mediante promoção e assessoramento, com vistas à escolha da linha de financiamento e à

aplicação dos recursos apartados.

» Encaminhamento, na sua totalidade, dos empreendimentos recomendados a contrair

crédito, pelo estudo de viabilidade econômica, às agências de microcrédito.

» Assistência técnica em comercialização a 36 empreendimentos associativos consubstan'ciada

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.
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~ Atualização cadastral de empreendimentos e respectivas famílias, em número de 18

(dezoito) unidades.

Após a análise das metas pactuadas, observa-se que cinco oficinas temáticas de

sensibilização foram realizadas, que reuniram 108 (cento e oito) pessoas no total. Todas essas

atividades foram avaliadas pelo público presente com conceitos "Bom/Ótimo", fls. 07/12.

Verifica-se que 18 (dezoito) estudos de viabilidade econômica foram realizados,

cumprindo a meta prevista para o trimestre em avaliação, fls.13/39. Nesse estudo, de forma

sintética, a Organização Social descreve a situação de cada um dos empreendimentos

econômicos solidários visitados, os obstáculos e as oportunidades.

A contratada informa que o número de empreendimentos gerencial e

socioprodutivamente assistidos foi de 31, que consistiu em orientação quanto à gestão da

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

acompanhamento das rotinas dos empreendimentos, fls.40/44. Nessa mesma proporção foi

desenvolvida a assistência em comercialização.

Contudo, a meta "Assistência técnica específica" não teve seu percentual mensurado,

apesar da Contratada relatar que duas oficinas foram realizadas, fls.42. Contudo, cumpre

informar que para o cumprimento dessa meta deve ser contratada consultoria especializada com

esse fim, conforme preceitua o Edital de Seleção N.O 09/2012, pg.20, devendo estar

consubstanciada em relação ao Plano de Ação dos empreendimentos.

Quanto à orientação ao crédito, a Contratada sinaliza que 15 empreendimentos foram

informados e esclarecidos quanto à política creditícia. Na oportunidade, ressaltou que os

empreendimentos assistidos conhecem as linhas de créditos disponíveis, atestando que pessoas

pertencentes aos empreendimentos acessam individualmente, fls.45/46.

A atualização cadastra I de empreendimentos e respectivas famílias, em número de 18

(dezoito) unidades, foi realizada, como demonstrado às fls. 46/49. A meta encaminhamento às

agências de rnicrocrédito, na sua totalidade, dos empreendimentos para contrair crédito está

condicionada a essa necessidade após a realização do estudo de viabilidade econômica, assim

como ela só deverá ser contabilizada a partir do segundo ano de execução do contrato de

gestão.
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A entidade narra em seu relatório que participou de Feiras, Conferências, encontros e

apoiou diversas ações intergovernamentais, dentre as quais: Ala Feira da Agropecuária Familiar

de Curaçá e Arranjos Produtivos - AGROFAN, SEMIÁRIDO SHOW: Feira da Agricultura Familiar:

Terra, Água e Tecnologias para Produção de Alimentos, Participação na Feira de Oportunidades

Tecnológicas FOPTEC - CETEP, Seminário Interterritoriais de Educação Profissional da Bahia,

Encontro Interinstitucional Sinfonia de Competências.

Após a análise das metas pactuadas, a Presente Comissão de Monitoramento e

Avaliação considera que boa parte das metas foi executada, consoante comparativo estabelecido

em Instrumento Convocatório e o informado pela Contratada no Relatório e o percentual não

cumprido não prejudicou o cumprimento do contrato de gestão.
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6. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

6.1 RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO

4° Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nO161/2012-Período 01/10/2013 a 31/12/2013

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período

(S) Saldo do período anterior
(5.1) Repasse do Contrato de Gestão
(5.2) Outras receitas - especificar

(A) Total de Entradas do Periodo

(B) Total de Saídas do Período

1,00
796.597,12
36.504,18

833.101,30

394.202,54

(C) Saldo Financeiro do Período (A-B) 438.898,76

(D) Saldo Acumulado (S+C) 438.899,76

Composição Financeira do Saldo Acumulado
(D.1). Saldo Extrato C/C (por conta bancária)
(D.2) Saldo Extrato Cl (por conta bancária)

(D.2.1) Saldo Extrato Cl - reserva de contingênàa
438.898,76

1,00

0,00

(E)
Recursos Provisionados e Comprometidos
Recursos Provisionados 57.015,21
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6.2 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

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 398.298,56 796.597,12 100%
1.1.2 Rendimentos Líquidos de Aplicações Rnanceiras 0,00 36.504,18 #DIVjO!
1.1.3 Outras Receitas 0,00 0,00 #DIVjO!

1.2 Devoluções 0,00 0,00 #DIVjO!

(A)Total de Entradas 398.298,56 833.101,30 109%

2. Saída de Recursos Previsto Realizado Variação Percentual

2.1 Despesas de Pessoal
2.1.1 Remunerações (CLD 121.200,00 133.118,62 10%
2.1.2 Encargos 64.999,56 155.555,07 139%
2.1.3 Benencios e Insumos de Pessoal 5.702,40 8.621,80 51%
2.1.4 Outros 0,00 0,00 #DIVjO!

Subtotãl (Pessoal) 191.901,96 297.295,49 55%

2.2 Serviços de Terceiros 162.840,00 45.604,27 -72%
2.3 Despesas Gerais 24.835,94 42.502,78 71%
2.4 Tributos 0,00 0,00 #DIVjO!
2.5 Aquisição de Bens Permanentes 9.963,75 0,00 -100%

(B)Total de Saldas 389.541,65 385.402,54 -1%
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6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Das Receitas

Em conformidade com o Contrato foi repassado à Contratada, o valor de R$ 398.298,56

referente à 3a parcela com atraso de 120 (cento e vinte) dias do estabelecido no Contrato e R$

398.298,56 referente à 4a parcela com atraso de 60 dias.

o demonstrativo apresentado de receitas e despesas registra saldo inicial no montante

de R$ 1,00 (hum real) e rendimentos oriundos de aplicação financeira, no monte de R$

36.504,18 (trinta seis mil reais, quinhentos e quatro reais e dezoito centavos), os quais somados.

totalizaram R$ 36.505,18 (trinta seis mil reais, quinhentos e cinco reais e dezoito centavos).

Das Despesas

Segundo informado, a despesa incorrida com pessoal somou R$ 133.118,62, ou seja,

10% maior que o previsto, desse modo, comportando-se fora do limite de 65% do valor da

receita orçada, estabelecido para a rubrica. A despesa incorrida com Serviços de Terceiros,

apresentada, foi 28% a menor que a prevista para o período, contrapondo-se ao gasto em

Despesas Gerais que superou em 71% à sua previsão.

Tal situação observada decorre da não realização do repasse em tempo acordado

conforme contrato realizado com a Setre, que impossibilitou o cumprimento por parte da

Contratada no que tange a desenvolvimento das atividades, manutenção de serviços de

terceiros e aquisições de Bens Permanentes.



8. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
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7. AVAUAÇAO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

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".

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

quanto à metodologia e o rigor técnico, porquanto ficaram à margem do procedimento adotado

técnicas básicas de Estatística.

Contudo, a Coordenação do Cesol deve providenciar pesquisa visando à mensuração da

qualidade da prestação dos outros serviços também e não somente das Oficinas.

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

referente ao contrato, em acompanhamento.

9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

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

Gestão em pauta

10. ANÁUSE DO CUMPRIMENTO DAS cLÁUSULAS CONTRATUAIS

.
Exceto os atrasos no repasse das parcelas dos recursos financeiros à Contratada, em

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

cláusulas contratuais.
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11. APUCAÇÃO 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 a meta

denominada Assistência Técnica Específica, esta Comissão, considerando pertinente posto

argumento, sugere não se aplique o desconto, conforme previsto em situação de

descumprimento da meta.

12. RECOMENDAÇÕES

Considerando que a Declaração dos Dirigentes e Conselheiros da Entidade à fl. 259 não

consta assinada, recomenda-se atenção quanto a essa formalidade.

Recomendar pesquisa que possa mensurar a qualidade dos serviços prestados pela OS.

Melhor sistematização dos Planos de Ação, evidenciando quais atividades serão

desenvolvida junto ao empreendimento e aos associados/cooperados.

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 e na

obediência ao Instrumento Convocatório 09/2012.

É opinião desta Comissão que as não conformidades, até onde se observou, foram

entendidas como erros e omissões passíveis de saneamento.

Salvador, 14 de maio de 2014.
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Roberto Evison do Rosário Silva

Membro da Comissão

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, 14 de maio de 2014.

Milton Barbosa de Almeida Filho.
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