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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório, referente ao período de 01/07/2014 a 30/09/2014, 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. 

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, 

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 e Cooperativismo/SESOL é a unidade responsável pelo 

acompanhamento, monitoramento e avaliação desse Contrato de Gestão, tendo sido instituída 

Comissão para este fim, através da Portaria nº 070/2013, de 03/04/2013, cuja composição foi 

alterada pela Portaria nº 054, de 03 de junho de 2014, publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia, 

de 04 de junho de 2014, para designar os seguintes membros: Albene Diciula Piau Vasconcelos, Lara 

Sousa Matos Andrade, Karine Conceição de Oliveira, Efson Batista Lima, Eva Patrícia Bandeira de 

Melo, Edjane Santana de Oliveira, Ana Paula Santos Ferreira, Jenny Tilmann Pompe e Juliana Lins 

Schiesser. 

 

 

2. PERFIL DO SERVIÇO PUBLICIZADO 

 

O Centro Público de Economia Solidária - Cesol, localizado à Rua Argentina, nº 174, Bairro Maria 

Gorete, Município 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 de 18 pessoas, contratadas em regime celetista. 

 

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, 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 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. 

 

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

periódicos.  

 

No período, sob análise, não há inobservância pelas partes das cláusulas contratuais. 

 

 

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 

elaborou seus relatórios correspondentes a iguais períodos e encaminhou-os ao superintendente da 

Sesol. 

 

O processo de elaboração do Relatório de Monitoramento e Avaliação pautou - se pelo relatório 

apresentado pela Contratada - OS (organização social), assim como nos relatórios de 

acompanhamento consubstanciados em memorial fotográfico, quando tanto pertinente. Ainda foi 

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 ocorreu à conclusão das análises do relatório recebido, do quanto constatado durante o 

acompanhamento e do resultado das diligências. 
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5. COMPARATIVO DAS METAS PACTUADAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

7º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 161/2012 - Período 01/07/2014 a 30/09/2014  

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

           

Nº. Indicador Forma de Cálculo Parâmetro Peso* 
Pontuaçã
o Máxima 

Meta 
Pontuaçã
o Obtida 

 

      
Previst

o 
Realizad

o 
% 

Alcance  

1 

Oficinas Temáticas 

(Sensibilização) 
Realizadas 

Oficinas Temáticas 
Realizadas 

100% = 10 pontos 2 20 4 10 250%  20 

 

2 
Estudos de viabilidade 

econômica realizados 

Número de estudos de 
viabilidade econômica 

realizados 

18 =10 pontos 3 30 18  24 133,33%  30  

 

3 
Assistência técnica 

Gerencial 
Número de 

empreendimentos assistidos 
90 =10 pontos 3 30 90  90 100% 30 

 

4 
Assistência técnica 

socioprodutiva 

Número de 

empreendimentos assistidos 
90 = 10 pontos 3 30 90  90 100%  30 

 

5 
Assistência técnica 

específica 

Número de 

empreendimentos 
capacitados 

90 = 10 pontos 3 30 90  90  100% 30 

 

6 
Orientação acesso ao 

crédito 

Número de 

empreendimentos orientados 
18 = 10 pontos 2 20 18  30 167%  20  

 

7 

Empreendimentos 

encaminhados a agência 
microcrédito 

Empreendimentos 

encaminhados a agência 
microcrédito 

100% aptos 

pelo EVE = 10 
pontos 

3 30 100% ... ... ...* 

 

8 
Empreendimentos  

     que acessaram ao 

microcrédito 

Percentual de 
empreendimentos 

encaminhados 

100% aptos 
pelo 

encaminhament
o = 10 

3 30 50%  ... ... ...* 

 

9 
Assistência técnica em 

comercialização 
Número de 

empreendimentos assistidos 
90 = 10 pontos 3 30 90  90 100% 30  

 

10 
Empreendimentos e 

famílias com 

informações atualizadas 

Número de 

empreendimentos 
18 = 10 pontos 3 30 18  18 100% 30 

 

  
TOTAL       280 (220) 

PONTUAÇÃO TOTAL 
ALCANÇADA (A) 

220 
 

           

 (EVE) Estudo de Viabilidade Econômica    PONTUAÇÃO MÁXIMA (B) 220  

 
NOTA: Não houve empreendimento apto pelo 
EVE    

% ALCANCE DAS METAS 
(A/B) 

100% 
 

 
*Tendo em vista não ter sido possível o cumprimento das metas “Empreendimentos encaminhados à agência de microcrédito e Empreendimentos 
que acessaram ao microcrédito”, que estão condicionadas, à vontade e a disponibilidade dos empreendimentos, desse modo à pontuação máxima 

(B) passou a ser de 220 pontos. 
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5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS 
 

Foram pactuadas dez metas para cumprimento no sétimo 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. 

 

Segundo a Contratada, 10 oficinas temáticas de sensibilização em economia solidária foram 

realizadas, atendendo a meta prevista para o trimestre em análise e considerando que 06 oficinas 

foram referentes ao incremento da meta. Nas oficinas foram explanados os conceitos, os princípios e 

as práticas econômicas solidárias, totalizando um total de 92 pessoas atendidas. 

 

As oficinas foram realizadas na Associação das Mulheres Empreendedoras da Agricultura Familiar de 

Canudos (Canudos), Centro de Umbanda Templo de Ogum (Juazeiro), Associação Quilombola 

Comunidade Ferrete (Curaçá), Associação Agropastoril dos Pequenos Agropecuaristas da Fazenda 

Cachaqui e Adjacências (Mundo Novo/Curaçá), Grupo de Mulheres Empreendedoras no Distrito de 

Maniçoba (Juazeiro), Sindicato dos Trabalhadores Rurais (Alegre de Lourdes), Comunidade de Manoel 

Antonio (Itamontinga/Juazeiro). 

 

A quantidade de oficinas se justifica devido à quantidade de municípios no território e a distância 

entre eles. Desse modo, buscou-se realizar as oficinas de mobilização mais próximas aos 

empreendimentos. 

 

 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 entidade informa que os estudos de viabilidade econômica contemplaram todos os aspectos dos 

empreendimentos (histórico, questões técnicas, econômicas e de gestão), permitindo decidir sobre a 

organização e viabilização da produção e comercialização, assim como identificação das demandas e 

alcance da sustentabilidade. 

 

No Relatório, constam realizados 24 estudos de viabilidade econômica, sendo 06 estudos referentes 

ao incremento da meta. 
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 Assistência gerencial a 90 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). 

 

A Organização informou que foram prestados atendimentos a 90 empreendimentos. Verificou-se a 

realização de oficinas e consultorias nos seguintes segmentos: identificação da situação atual de 

produção e comercialização, oficina sobre controle financeiro e escrituração de livro caixa, consultoria 

em elaboração de projetos, consultoria em comunicação, consultoria jurídica, orientação para 

participação no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Essas atividades possibilitaram a 

compreensão na captação de recursos e ativos produtivos, assim como na sensibilização dos 

participantes para aspectos importantes da gestão e movimentações financeiras e formalização do 

empreendimento. 

 

 Assistência técnica socioprodutiva a 90 empreendimentos associativos, fundada no 

acompanhamento das rotinas destes e em sugestões com vistas à melhor execução das 

suas atividades produtivas, mediante visitas técnicas. 

 

Este serviço está descrito juntamente com a meta assistência gerencial e assistência técnica em 

comercialização. A Organização Social sinaliza que atendeu a 90 empreendimentos através da 

assistência socioprodutiva. 

 

Ressalta-se que as atividades realizadas devem ser descritas separadamente, de acordo com o 

respectivo serviço, uma vez que as metas são aferidas isoladamente. 

 

 Assistência técnica específica que consiste no provimento de capacitação técnica especial 

a 90 empreendimentos associativos, mediante consultoria contratada. 

 

A entidade através de Nota Complementar entregue à Comissão de Acompanhamento e 

Monitoramento registra que 90 empreendimentos foram assistidos através da capacitação técnica. Em 

registro anterior, por intermédio de ofício e verificação no site da Organização, constata-se que a 

entidade realizou licitação para contratação de assistências específicas nos segmentos de artesanato e 

alimentação. Recomenda-se que a entidade através de Nota Complementar demonstre de forma 

efetiva o cumprimento dessa meta para a Comissão de Acompanhamento não fundamente seu 

opinativo com base na teoria da aparência. 
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 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. 

 

Foram orientados 30 empreendimentos para acesso ao crédito, alcançando a meta estabelecida e 

considerando que 12 oficinas foram referentes ao incremento da meta para o trimestre em análise. 

 

Os empreendimentos assistidos foram orientados conforme as demandas diagnosticadas no estudo de 

viabilidade econômica e as linhas de crédito disponíveis no mercado. 

 

 Encaminhamento, na sua totalidade, dos empreendimentos recomendados a contrair 

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

 

De acordo com o relatório, não houve empreendimento encaminhado para acessar ao microcrédito, 

tendo em vista a resistência da maioria dos associados em contrair crédito em grupo, registrando 

também em alguns casos a insuficiência ou pendências de documentos. 

 
 Empreendimentos que acessaram ao microcrédito após análise da documentação e 

aprovação do crédito pela agência concedente. 

 

De acordo com o relatório, não houve empreendimento que formalizou o microcrédito. Trata-se de 

uma meta que depende das condições dos empreendimentos e da disposição destes em contraírem 

crédito. 

 

 Assistência técnica em comercialização a 90 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 espaço físico e virtual destinados à formação em práticas de 

comercialização. 

 
Na assistência técnica em comercialização foram realizadas atividades visando orientar e promover os 

empreendimentos para participação em feiras e eventos. Essa assistência técnica possibilitou a 

participação dos empreendimentos nas seguintes atividades: Evento cultural Expo – Imaginário 

Sertanejo, 2ª Vaquejada no Parque Sinval Freire (Casa Nova), VII Feira de Caprinos e Ovinos de 

Massaroca (Massaroca), 1ª Edição da União Faz a Festa de Casa Nova (Casa Nova), Festa do Interior 

(Casa Nova), 1ª Feira de Gastronomia do Vale do São Francisco (Juazeiro), VI Expor Curaçá e 2ª Feira 

da Agricultura Familiar e Arranjos Produtivos (Curaçá), 15ª Festa da Mandioca (Casa Nova), I Feira 

das Mães Solidárias (Juazeiro). 
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 Atualização cadastral de empreendimentos e respectivas famílias, em número de 18 

(dezoito) unidades. 

 

A OS registrou em Relatório que foram inseridos 18 empreendimentos no sistema CAD Cidadã, 

alcançando a meta pactuada. Essas informações cadastrais dos empreendimentos solidários assistidos 

também registradas nos documentos internos do Centro Público. 

 

Depreende-se das informações prestadas através do relatório e nota complementar encaminhados 

pela Organização Josué de Castro que a entidade cumpriu as metas previstas. Contudo, precisa 

detalhar, especialmente, o cumprimento da meta assistência técnica específica. 
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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 745.027,78

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

(S.2) Rendimento Líquido 11,48

(A) Total de Entradas do Periodo 398.310,04

(B) Total de Saídas do Período 570.266,76

(C) Saldo Financeiro do Período (A-B) -171.956,72

(D) Saldo Acumulado (S+C) 573.071,06

Composição Financeira do Saldo Acumulado

(D.1) Saldo Extrato C/C  (por conta bancária) 573.048,10

(D.2) Saldo Extrato CI  (por conta bancária) 11,48

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

Saldo Ajustado (D.1+D.2) 573.059,58

Recursos Provisionados e Comprometidos

(E) Recursos Provisionados 111.739,40

(F) Recursos Comprometidos 0,00

(G) Total de Recursos Provisionados e Comprometidos (E + F) 111.739,40

(Uso exclusivo para área de saúde)

7º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 161/2012-Período 01/07/2014 a 30/09/2014

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período
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6.2 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

 

Entrada de Recursos Previsto Realizado Variação Percentual

Receitas

Repasse do Contrato de Gestão 398.298,56 398.298,56 0%

Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras 0,00 11,48 #DIV/0!

Saldo Anterior 0,00 745.016,30 #DIV/0!

Devoluções 0,00 0,00 #DIV/0!

(A)Total de Entradas 398.298,56 1.143.326,34 187%

Saída de Recursos Previsto Realizado Variação Percentual

Despesas de Pessoal

Remunerações (CLT) 137.934,00 144.715,70 5%

Encargos 73.373,37 78.278,30 7%

Benefícios e Insumos de Pessoal 6.336,00 3.729,60 -41%

Outros (Diárias) 19.000,00 41.612,65 119%

Subtotal (Pessoal) 236.643,37 268.336,25 13%

Serviços de Terceiros 132.890,00 171.524,05 29%

Despesas Gerais 28.765,19 30.406,46 6%

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

Aquisição de Bens Permanentes 0,00 0,00 #DIV/0!

(B)Total de Saídas 398.298,56 470.266,76 18%

7º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 161/2012 - Período 01/07/2014 a 30/09/2014

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 

 

O demonstrativo de receitas e despesas apresentado registra saldo inicial de R$ 745.027,78 

(Setecentos quarenta cinco mil, vinte sete reais e setenta oito centavos) saldo remanescente do 6º 

trimestre, repasse do recurso do 7º trimestre no valor de R$ 398.298,56 (Trezentos noventa oito mil, 

duzentos noventa oito reais e cinqüenta seis centavos), somado aos R$ 11,48 (onze reais e quarenta 

oito centavos) do rendimento sobre aplicação financeira, totalizado a receita de R$ 1.143.337,82 

(Hum milhão, cento quarenta três mil, trezentos trinta sete reais e oitenta dois centavos) no período.  

 

Relata a Contratada que com a regularidade nos repasses financeiros foi possível cumprir as 

obrigações financeiras previstas para o trimestre, não dificultando a realização das metas projetadas. 

 

Das Despesas 

 

De acordo com o apresentado, a despesa incorrida com pessoal, no período, foi no valor de R$ 

268.336,25 (Duzentos sessenta oito mil, trezentos trinta seis reais e vinte cinco centavos). 

Ultrapassou em 13% do total de R$ 236.643,37 (Duzentos trinta seis mil, seiscentos quarenta três 

reais e trinta sete centavos) previsto no edital e excedeu o limite de 65% do valor da receita 

estabelecido para a rubrica. Observou-se que no trimestre em questão ocorreram rescisões 

contratuais, suscitando em despesas com encargos trabalhistas. 

 

A despesa incorrida com Serviços de Terceiros, apresentada, verificou-se 29% maior que o previsto 

para o período. E, quanto ao desajuste, percebe-se que ocorreu um elevado gasto com diárias para a 

equipe técnica do Cesol. 

 

O total de gasto apresentado no período foi de R$470.266,76 (Quatrocentos setenta mil, duzentos e 

sessenta seis reais e setenta centavos), não foi realizado despesa com Aquisição de Bens 

Permanentes, e em geral a Contratada elevou em 25% do total de gastos esperado. 

 

7. AVALIAÇAO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

 

Foi realizada pesquisa de satisfação dos usuários dos serviços do Cesol, a qual está baseada nos 

seguintes critérios: recepção, apresentação, conteúdo e metodologia. Para mensuração dos resultados 

foi efetuado cálculo aritmético, alcançando uma média de 8,3 pontos. 

 

Observe-se que os dados da pesquisa indicam carência de melhoria na qualidade do processo na sua 

elaboração, porquanto ficaram à margem do procedimento adotado técnicas básicas de Estatística. 
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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 

 

Não houve constatado descumprimento das cláusulas contratuais. 

 

11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS 

 

Diante do cumprimento das metas pactuadas, não há aplicação de desconto. 

 

12. RECOMENDAÇÕES 

 

Recomenda-se à Contratada manter o modelo padrão do relatório. No caso de surgimento de 

situações atípicas ou não contempladas no modelo exigido, usar do recurso Nota Explicativa. 

 

Declaração dos conselheiros não foi assinada, recomenda-se mais atenção quanto ao cumprimento 

desse procedimento e da sua formalização. É obrigatória a assinatura do Conselho Fiscal. 

 

A Contratada precisa ter no seu quadro funcional dimensionamento mínimo de 19 pessoas 

contratadas em regime de CLT, como previsto no edital e destacado no plano de trabalho. 

 

Apresentar relação nominal de funcionários, com a respectiva remuneração, carga horária, formação e 

a habilitação específica quando exigida. 

 

Expor no Centro Público, em local de fácil visualização, os meios de manifestação junto ao Sistema de 

Ouvidoria do Estado. 

 

Apresentar Plano de Trabalho descrevendo as atividades a serem desenvolvidas junto aos 

Empreendimentos associativos populares e solidários, conforme Cláusula Terceira, do Contrato de 

Gestão. 
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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 as não conformidades, até onde se observou, foram entendidas como 

erros e omissões passíveis de saneamento.  

 

 

Salvador, 27 de março de 2015. 

 

 

 
Albene Diciula Piau Vasconcelos 

Coordenadora da Comissão 

 
Ana Paula Santos Ferreira 

Membro da Comissão 

 
 

Edjane Santana de Oliveira 

Membro da Comissão 

 

 

 
Efson Batista Lima 

Membro da Comissão 
 

            

Jenny Tilmann Pompe 
Membro da Comissão 

               

            

Juliana Lins Schiesser 
Membro da Comissão 

 
 

 
Karine Conceição de Oliveira 

Membro da Comissão 

 
 

 
Eva Patrícia Bandeira de Mello                      

Membro da Comissão 

 
 

 

Lara Sousa Matos Andrade 
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 José Álvaro Fonseca Gomes, ao Conselho Deliberativo da Associação Beneficente Josué 

de Castro e ao Conselho de Gestão das Organizações Sociais – CONGEOS. 

 

 

Salvador,           de               de 2015. 

 

 

 

 
Milton Barbosa de Almeida Filho 

Superintendente de Economia Solidária e Cooperativismo 
 


