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1. INTRODUÇÃO 

 
 

O presente Relatório, referente ao período de 06/10/2013 a 31/12/2014, 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 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, 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 Libencio Machado, n.º 

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, o Cesol – Litoral Sul deve ter, em regra, 21 pessoas contratadas em regime 

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

de gestão. 

 

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. 162/2012, 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 Litoral Sul, lote 07, 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 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 contratada relata que “Houve um avanço no alcance de atuação do Cesol com o total 

de 54 de empreendimentos... e o Cesol/Litoral Sul avançou em ações institucionais e de 

parcerias na busca de execução de projetos e na intermediação de políticas públicas para 

captação de bens de capital,” fl. 5.  Contudo, ainda não foram visitados os municípios de Itajú 

do Colônia, Ubaitaba, Maraú, Itajuípe, Itapé e Camacan, fl.09. 

 

A Contratada informa que devido ao atraso do repasse financeiro pela Contratante, o 

Cesol enfrentou dificuldades para cumprir 100% das metas, especialmente, quanto à assistência 

técnica específica. 

 

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

período. 

 

   Os comprovantes de pagamento de energia, água, luz e telefone não 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-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 4º TRIMESTRE  ANUAL 

 

30/04/2013 

 

30/07/2013 

 

30/10/2013 

 

 

14/05/2014 

 

30/06/2014 

 

 

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

Oficinas Temáticas 

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

2
Estudos de viabilidade 

econômica realizados

Número de estudos de 

viabilidade econômica 

realizados

18 =10 pontos 3 30 18 18 100%

3 Assistência técnica 

Número de 

empreendimentos 

gerencialmente assistidos

36 = 10 pontos 3 30 36 36 100%

4 Assistência técnica 

Número de 

empreendimentos 

socioprodutivamente 

assistidos

36 = 10 pontos 3 30 36 36 100%

5
Assistêcia técnica 

específica

Número de 

empreendimentos 

capacitados

36 = 10 pontos 3 30 36 0 ...

6
Orientação acesso ao 

crédio

Número de 

empreendimentos 

orientados ao crédito

18 = 10 pontos 2 20 18 18 100%

7

Empreendimetos 

encaminhados a agência 

microcrédito

Percentual de 

empreendimentos 

encaminhados para as 

agências de microcrédito

100%  aptos pelo EVE 3 30 100% NA NA

8
Assistência técnica em 

comercialização

Número de 

empreedimentos assistidos
36 = 10 pontos 3 30 36 36 100%

9

Empreendimentos e 

famílas com informações 

atualzadas

Número de 

empreendimentos
18 = 10 pontos 3 30 18 54 100%

4º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 161/2012 - Período 01/10/2013 a 31/12/2013

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

Meta
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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.  

 

 A contratada noticia que foi realizada uma Oficina com carga horária de 04 horas, cuja 

ação contou com a participação de 35 pessoas, tendo como conteúdos abordados: Princípios 

e conceitos da Economia Solidária: cooperação, solidariedade, democracia, autogestão, 

dimensão econômica e desenvolvimento sustentável. Consta também que outra Oficina foi 

realizada visando à sensibilização das associações no município de Pau Brasil 

 

 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. 

 

  A OS descreve que os estudos de viabilidade foram realizados, cuja elaboração desse 

instrumento possibilitou diagnosticar o perfil da gestão, os custos de produção aplicados e 

os preços de comercialização, assim possibilitará a orientação à gestão administrativa e 

financeira dos empreendimentos, bem como a elaboração dos planos de ação. 

  

 

 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). 

 

  Segundo a contratada, os 36 empreendimentos que receberam esta assistência foram 

todos aqueles acompanhados através dos EVE’s, cuja assistência gerencial definiu e 

providenciou os instrumentos necessários à formação quanto à gestão: da produção, 

adiministrativa-financeira, comercial e jurídica. 

 

 



 
4º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 162/2012 - Período de 01/10/2013 a 31/12/2013 

 
 

Página 8 de 15 
 

 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. 

 

 Para esse item, a OS apresenta os planos de ação atualizados dos empreendimentos, 

nestes são informados as visitas técnicas aos empreendimentos, as dificuldades encontradas 

e as melhorias, bem como as intervenções desenvolvidas pelo Cesol. 

 

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

36 empreendimentos associativos, mediante consultoria contratada. 

 

 Justificou para o não cumprimento dessa meta o atraso no repasse dos recursos 

financeiros pela Contratante, fl. 314. 

  

 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 aportados.  

 

 Foi desenvolvida uma oficina de microcrédito com duração de 04 horas, para os 18 

empreendimentos atendidos no trimestre em curso. Narra a contratada que buscou delinear 

os caminhos para viabilização do acesso ao crédito, os quais serão mais trabalhados após a 

conclusão dos estudos de viabilidade econômica e o plano de trabalho. 

 

 Encaminhamento, na sua totalidade, dos empreendimentos recomendados a contrair 

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

 

 A Associação Josué de Castro anuncia que “Neste quesito, devido à fase desestruturada 

de todos os empreendimentos ainda não foi possível nenhum encaminhamento a agências 

financeiras”, fl. 28. 

 

 Assistência técnica em comercialização a 36 empreendimentos associativos consubstanciada 

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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 Informa a OS que viabilizou aos empreendimentos assistidos a participação em 

atividades de comercialização oferecendo o suporte logístico, de qualificação do produto e 

de formação em comercialização. Ainda, possibilitou a participação dos empreendimentos 

acompanhados na I Flora Bahia, no Centro de Convenções de Ilhéus, em outubro/2013.  

 

 Em outra atividade, o Cesol em conjunto coma Prefeitura de Buerarema conseguiram 

encaminhar a Associação de Produtores de Derivados da Mandioca de Buerarema ao XV 

Congresso Nacional da Mandioca em Salvador. Soma-se a articulação do Cesol que 

possibilitou a inserção de “quase dez” empreendimentos na feira do encontro de 

incubadora, gestores e associações de economia solidária na Uesc. 

  

 

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

(dezoito) unidades.  

 

    O monitoramento da assistência sócioprodutiva foi desenvolvido, conforme descreve a 

contratada e os dados inseridos no CAD Cidadão: www.sin.ebda.ba.gov.br. 

 

 Consta no Relatório que o CESOL participou de diversos eventos realizados no Litoral Sul 

da Bahia, assim como organizou encontros com os integrantes dos vários empreendimentos 

assistidos no intuito de mobilizar e sensibilizar esses grupos para a importância da economia 

solidária. 

   

 Ainda apresentou relatos quanto à comunicação do Cesol Litoral Sul e evidenciou a 

fanpage Cesol Litoral Sul, anexou imagens para demonstrar a veracidade da informação. 

 

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

Avaliação considera que parte significativa das metas foi executada, consoante comparativo 

estabelecido em Instrumento Convocatório e o informado pela Contratada no Relatório e o 

percentual não cumprido foi justificado, razão pela qual se verifica o cumprimento do contrato 

de gestão. 

 

 

 

 

 

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 1.344,51

(S.1) Repasse do Contrato de Gestão 796.597,12

(S.2) Outras receitas - especificar 4.976,39

(A) Total de Entradas do Periodo 802.918,02

(B) Total de Saídas do Período 390.906,24

(C) Saldo Financeiro do Período (A-B) 412.011,78

(D) Saldo Acumulado (S+C) 413.356,29

Composição Financeira do Saldo Acumulado

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

(D.2) Saldo Extrato CI  (por conta bancária) 1,00

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

1,00

Recursos Provisionados e Comprometidos

(E) Recursos Provisionados 42.072,45

(F) Recursos Comprometidos 20.930,98

(G) Total de Recursos Provisionados e Comprometidos (E + F) 63.003,43

4º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 162/2012-Período 01/10/2013 a 31/12/2013

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período
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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 398.298,56 796.597,12 100%

1.1.2 Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras 0,00 4.976,39 #DIV/0!

1.1.3 Outras Receitas 0,00 1.344,51 #DIV/0!

1.2 Devoluções #DIV/0!

0,00 0,00

(A)Total de Entradas 398.298,56 802.918,02 102%

2. Saída de Recursos Previsto Realizado Variação Percentual

2.1 Despesas de Pessoal

2.1.1 Remunerações (CLT) 121.200,00 205.386,29 69%

2.1.2 Encargos 64.999,56 66.456,25 2%

2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal 5.702,40 2.694,65 -53%

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

 
Subtotal (Pessoal) 191.901,96 274.537,19 43%

2.2 Serviços de Terceiros 162.840,00 45.669,24 -72%

2.3 Despesas Gerais 24.835,94 70.699,81 185%

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

2.5 Aquisição de Bens Permanentes 9.963,75 0,00 -100%

(B)Total de Saídas 389.541,65 390.906,24 0%

4º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 162/2012 - Período 01/10/2013 a 31/12/2013

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período
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6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

 

 

Das Receitas 

 

Em conformidade com o Contrato firmado com a Setre, a Contratada obteve o repasse 

do valor de R$ 398.298,56, referente ao 3ª parcela, realizado com 90 (noventa) dias de atraso e 

R$ 398.298,56, referente ao 4ª parcela com 30 (trinta) dias de atraso. O atraso deste repasse 

que se vincula ao quarto trimestre, e sem contar com outras fontes de recursos a Contratada 

manteve as suas atividades operacionais impossibilitadas de realização. 

 

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

de R$ 1.344,51 (hum mil, trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta um centavos) e 

rendimentos oriundos de aplicação financeira, no monte de R$ 4.976,39 (quatro mil, novecentos 

e setenta seis reais e trinta nove centavos), os quais somados totalizaram R$ 6.320,90 (seis mil 

trezentos vinte reais e noventa centavos). 

 

 

Das Despesas 

 

Segundo informado, a despesa incorrida com pessoal somou R$ 205.386,29, ou seja, 

69% maior que o previsto, desse modo, comportando-se fora do limite de 65% do valor da 

receita orçada, estabelecido para a rubrica. A contratada relata o atraso no repasse do recurso, 

fragilizou a relação de trabalho. 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 185% à sua previsão.  

 

A despeito de verificada tais discrepâncias, a situação de redução de aquisição de Bens 

Permanentes e Oferta de serviços, atenuam no atraso do repasse dos recursos financeiros. 
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7. AVALIAÇAO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

 

Consta que foi realizada pesquisa de satisfação dos usuários quanto aos serviços 

prestados Cesol, a qual relatada, por meio de gráficos de coluna segregados, permite identificar 

que na avaliação predominou o conceito “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. 

 

8. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO 

 

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. ANÁLISE 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.  

 

11. APLICAÇÃO 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. 
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12. RECOMENDAÇÕES 

 

Considerando que a Declaração dos Dirigentes e Conselheiros da Entidade à fl. 365 não 

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

 

   Recomendar a anexação das cópias de extratos da conta aplicação referentes ao 

período do exercício em análise, bem como apresentar os comprovantes de quitação de 

despesas com energia elétrica, água, luz e telefone, consoante o estabelecido na Cláusula 

Oitava, § 6º, do Contrato de Gestão. 

 

Apresentar lista de funcionários contratados com a formação e categoria funcional para 

qual cargo foi contratado, com a respectiva remuneração mensal. 

 

Adequar-se ao limite estabelecido para contratação de pessoal previsto na Cláusula 

Nona – Dos Recursos Humanos, do Contrato de Gestão: Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA 

poderá gastar no máximo 65% dos recursos públicos a esta repassada, com despesas de 

remuneração, encargos trabalhistas e vantagens de qualquer natureza, a serem percebidos 

pelos seus dirigente e empregados alocados... 

 

 

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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_________________________________ 

Joselito Reis Moura 

Presidente da Comissão 

__________________________________ 

Albene Diciula Piau Vasconcelos 
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__________________________________ 

Roberto Evison do Rosário Silva 
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       __________________________________ 

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 

 

 

 

  

  

  

 
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 

 


