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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente Relatório, referente ao período de 06/10/2014 a 05/01/2015, 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 Litoral Sul 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 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, Ubaldo Andrade Souza Filho, 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 Libêncio 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, consta o 

Cesol com um contingente de 21 pessoas, contratadas em regime celetista e 4 estagiários. 

 

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, 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 Litoral Sul, Lote 7, 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. 

 

É importante mencionar que no trimestre em análise, a Contratante repassou com atraso a 8ª parcela 

do recurso financeiro e a entidade entregou o relatório para análise com atraso. Não houve 

constatado no período sob análise, inobservância pelas partes de outras cláusulas contratuais.  

 

Dado o cumprimento das metas pactuadas no período anterior, não há previsão de desconto 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 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 os encaminhou 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 

 

8º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 162/2012 - Período 06/10/2014 a 05/01/2015  

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 1 1  100% 20 

 

2 
Estudos de viabilidade 
econômica realizados 

Número de estudos de 
viabilidade econômica 

realizados 

18 =10 pontos 3 30 18  38 200% 30 

 

3 
Assistência técnica 

Gerencial 

Número de 

empreendimentos assistidos 
90 =10 pontos 3 30 108 108 100% 30 

 

4 
Assistência técnica 

socioprodutiva 
Número de 

empreendimentos assistidos 
90 = 10 pontos 3 30 108 108 100% 30 

 

5 
Assistência técnica 

específica 

Número de 

empreendimentos assistidos 
90 = 10 pontos 3 30 108 108 100% 30 

 

6 
Orientação acesso ao 

crédito 

Número de 
empreendimentos 

capacitados 

18 = 10 pontos 2 20 18 38 200% 20 

 

7 

Empreendimentos 

encaminhados à agência 
microcrédito 

Empreendimentos 

encaminhados à 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 30 108 108 100% 30 

 

10 
Empreendimentos e 

famílias com 

informações atualizadas 

Número de 
empreendimentos 

18 = 10 pontos 3 30 18 38 200% 30 

 

  
TOTAL       280 (220) 

PONTUAÇÃO TOTAL 
ALCANÇADA (A) 

220 
 

           

 (EVE) Estudo de Viabilidade Econômica    PONTUAÇÃO MÁXIMA (B) 280 (220)  

 
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 onze metas para cumprimento no oitavo trimestre do ano em curso, sendo que uma 

meta versa sobre o objetivo superior, tais metas consistem na execução das seguintes ações 

delineadas: 

 

 Incremento da renda produtiva familiar. 

 

A Organização Social não apresentou os dados referentes a esta meta. A mesma deve encaminhar 

imediatamente as informações, a metodologia empregada e os resultados aferidos para que a meta 

superior seja mensurada e avaliada pela Comissão de Acompanhamento e Monitoramento. 

 

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

mobilização e priorização dos empreendimentos associativos no território e a avaliação do 

evento. 

 

Foi realizada 01 oficina temática de sensibilização no Assentamento Terra Vista durante a VII Jornada 

Agroecologica da Bahia e a I Feira de Economia Solidária do CESOL – Litoral Sul, abordando o 

seguinte tema: Associativismo e Cooperativismo na Economia Solidária somando um total de 19 

pessoas, parte deles representante de empreendimentos. 

 

Nessa oficina foi apresentado o CESOL - Litoral Sul, os serviços disponibilizados pela equipe técnica, 

além da exposição de um vídeo descrevendo a trajetória da Economia Solidária na Bahia e discussão 

sobre a temática.  

 

 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. 

 

No trimestre em análise foram realizados 38 estudos de viabilidade econômica através da analise dos 

custos aplicados, preços de comercialização e demais aspectos relacionados às atividades do 

empreendimento visando orientar no processo produtivo e na gestão administrativa e financeira do 

grupo. 

 

 Assistência gerencial a 108 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). 
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O Quadro Comparativo das Metas Pactuadas e dos Resultados Alcançados registra o atendimento a 

108 empreendimentos, entretanto o relatório não apresenta nenhuma informação referente à 

assistência gerencial. 

 

 Assistência técnica socioprodutiva a 108 empreendimentos associativos, fundada 

no acompanhamento das rotinas destes e em sugestões com vistas à melhor execução 

das suas atividades produtivas, mediante visitas técnicas. 

 
O Quadro Comparativo das Metas Pactuadas e dos Resultados Alcançados registra o atendimento a 

108 empreendimentos, entretanto o relatório não apresenta nenhuma informação referente à 

assistência técnica socioprodutiva. 

 

 Assistência técnica específica que consiste no provimento de capacitação técnica 

especial a 108 empreendimentos associativos, mediante consultoria contratada. 

 

O Quadro Comparativo das metas pactuadas e dos Resultados Alcançados registra o atendimento a 

108 empreendimentos, entretanto o relatório não apresenta nenhuma informação referente à 

assistência técnica específica. 

  

 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. 

 
O Quadro Comparativo das metas pactuadas e dos Resultados Alcançados registra que 38 

empreendimentos associativos receberam orientação para o acesso ao crédito, mas o relatório não 

apresenta nenhuma informação que faça referência aos dados apresentados. 

 

 Encaminhamento, na sua totalidade, dos empreendimentos recomendados a 

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

 

De acordo com o Quadro Comparativo das Metas Pactuadas e dos Resultados Alcançados, não houve 

empreendimento encaminhado para acesso ao microcrédito. 

 
 Empreendimentos que acessaram ao microcrédito após análise da documentação e 

aprovação do crédito pela agência concedente. 

 

De acordo com o Quadro Comparativo das metas pactuadas e dos Resultados Alcançados, não houve 

empreendimento que formalizou o microcrédito. 
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 Assistência técnica em comercialização a 108 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. 

 

A Organização Social informou o atendimento a 108 empreendimentos na assistência técnica em 

comercialização. Nesse trimestre foi realizada a I Feira de Economia Solidária do CESOL, a qual foi 

projetada dentro da III Jornada de Agroecologia da Bahia, beneficiando 19 empreendimentos da 

economia solidária assistidos pelo Centro Público Litoral Sul. 

 

O evento teve o objetivo de viabilizar aos empreendimentos fazer negócios e participar da oficina de 

associativismo e cooperativismo, além de promover a integração dos empreendimentos da Economia 

Solidária com o movimento da TEIA Agroecologica e seus respectivos elos, movimentos da reforma 

agrária, indígena, quilombola, representações acadêmicas, culturais e de trabalhadores. 

 
 

 Atualização cadastral de empreendimentos e respectivas famílias, em número de 

18 (dezoito) unidades. 

 

Foram realizados 38 cadastros de empreendimentos e suas famílias (através de questionário 

socioeconômico), os quais foram respondidos com a presença de um representante de cada família 

participante do empreendimento. 

 

Sendo assim, verifica-se o cumprimento das metas, consoante o disposto em Relatório pela 

Organização Social. Contudo, os serviços prestados devem ser aperfeiçoados, as assistências técnicas 

prestadas precisam ser descritas e estar vinculadas a cada empreendimento assistido, fazendo 

referência ao Plano de Ação, carga horária, o profissional técnico e/ou equipe que prestou o serviço, 

visando apresentar o rol completo de empreendimentos atendidos. 
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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 372.867,97

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

(S.2) Rendimentos Líquidos 0,00

(S.3) Devoluções 100.721,32

(A) Total de Entradas do Periodo 499.019,88

(B) Total de Saídas do Período 328.318,27

(C) Saldo Financeiro do Período (A-B) 170.701,61

(D) Saldo Acumulado (S+C) 543.569,58

Composição Financeira do Saldo Acumulado

(D.1) Saldo Extrato C/C  (por conta bancária) 0,00

(D.2) Saldo Extrato CI  (por conta bancária) 0,00

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

Saldo Ajustado (D.1 + D.2) 0,00

Recursos Provisionados e Comprometidos

(E) Recursos Provisionados 42.072,45

(F) Recursos Comprometidos 0,00

(G) Total de Recursos Provisionados e Comprometidos (E + F) 42.072,45

Subvenção SESAB

Repasse do Contrato de Gestão do periodo 0,00

(-)Total Faturado SUS no periodo 0,00

Total Subvenção SESAB 0,00

(Uso exclusivo para área de saúde)

8º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 162/2012-Período 06/10/2014 a 05/01/2015

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 398.298,56 398.298,56 0%

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

1.1.3 Saldo do Período Anterior 0,00 372.867,97 #DIV/0!

1.2 Devoluções #DIV/0!

0,00 100.712,32

(A)Total de Entradas 398.298,56 871.878,85 119%

2. Saída de Recursos Previsto Realizado Variação Percentual

2.1 Despesas de Pessoal

2.1.1 Remunerações (CLT) 137.934,00 74.186,88 -46%

2.1.2 Encargos 73.373,37 155.391,38 112%

2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal 6.336,00 3.721,44 -41%

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

Subtotal (Pessoal) 217.643,37 233.299,70 7%

2.2 Serviços de Terceiros 132.890,00 46.179,83 -65%

2.3 Despesas Gerais 47.765,19 45.364,34 -5%

2.4 Tributos 0,00 1.579,40 #DIV/0!

2.5 Aquisição de Bens Permanentes 0,00 1.895,00 #DIV/0!

(B)Total de Saídas 398.298,56 328.318,27 -18%

8º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 162/2012 - Período 06/10/2014 a 05/01/2015

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período

 

Nota 1 – No item 2.1.2 na 3ª coluna (Realizado) – o valor ultrapassa o previsto, pois no 8º trimestre devido à finalização do contrato nº 

162/2012 ocorreram desligamentos de colaboradores.                
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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 no montante de R$ 

372.867,97 (Trezentos e setenta e dois mil, oitocentos e sessenta e sete reais e noventa e sete 

centavos) referente ao saldo remanescente do 7º trimestre e R$ 398.298,56 (Trezentos e noventa e 

oito mil, duzentos e noventa e oito reais e cinqüenta e seis centavos) da transferência do recurso do 

8º trimestre, somando a receita no valor de R$ 771.166,53 (Setecentos e setenta e um mil, cento e 

sessenta e seis reais e cinqüenta e três centavos). 

 

O Centro Público aponta nos relatórios a devolução no valor de R$ 100.721,32 (Cem mil, setecentos e 

vinte e um reais e trinta e dois centavos) que consiste em estorno de pagamento indevido devolvido à 

conta corrente que passa a ter um saldo de R$ 871.887,85 (Oitocentos e setenta e um mil, oitocentos 

e oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) no período. Observou-se a ocorrência de 

indenizações trabalhistas neste trimestre.  

 

Despesas 

 

Segundo apresentado, a despesa incorrida com pessoal, no período, foi no valor de R$ 233.299,70 

(Duzentos e trinta e três mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta centavos) que excede em 7% 

do total de R$ 217.643,37 (Duzentos e dezessete mil, seiscentos e quarenta e três reais e trinta e sete 

centavos) previsto no edital e comporta-se fora do limite de 65% do valor da receita estabelecido 

para a rubrica. Em análise a despesa, apresentou – se como justificativa para situação, as 

indenizações trabalhista motivadas pelo desligamento de colaboradores no trimestre de finalização do 

contrato nº 162/2012. 

 

A despesa incorrida com Serviços de Terceiros, apresentada, verificou-se 65% menor que o previsto 

para o período. A conta Despesas gerais manteve-se dentro do limite pactuado. 

 

O total de gasto apresentado no período foi de R$ 328.318,27 (Trezentos e vinte e oito reais, 

trezentos e dezoito reais e vinte e sete centavos). Informou também que foi realizada despesa com 

Aquisição de Bens Permanentes, cuja ação foi ocasionada pela necessidade do Centro Público em 

qualificar as suas atividades administrativas, e em geral a Contratada apresentou 82% do total de 

gasto esperado para o período. 
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7. AVALIAÇAO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

 

A Organização Social não apresenta, no relatório do trimestre em análise, informações relacionadas à 

realização da pesquisa de satisfação dos usuários. 

 

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 

 

Houve atraso no repasse da oitava parcela dos recursos financeiros à Contratada, em desacordo à 

Cláusula Oitava do Contrato. A Organização Social apresentou o relatório com atraso e sem a pesquisa 

de satisfação junto aos usuários. Por fim, não se constatou descumprimento das demais cláusulas 

contratuais. 

 

11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS 

 

A entidade através de relatório demonstrou o cumprimento das metas. Nesse caso, não há razão para 

aplicar desconto. 

 

12. RECOMENDAÇÕES 

 

Encaminhar à Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação os resultados e análises da 

pesquisa de satisfação dos usuários quanto à prestação dos serviços contratados. 

 

Informar no relatório sobre a realização de cada indicador discriminado no edital e apresentado no 

Quadro de Comparativo das Metas Pactuadas e dos Resultados Alcançados como a assistência 

gerencial, assistência técnica socioprodutiva, assistência técnica específica e orientação para o acesso 

ao crédito, explicando como foram realizadas, além de citar quais foram os empreendimentos 

atendidos e a carga horária. 
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Assinar as declarações dos dirigentes e conselho fiscal que atestam as informações contidas no 

relatório, consoante disposição legal que rege o Programa de Organizações Sociais do Estado da 

Bahia. 

 

Enviar cópia dos contracheques dos funcionários contratados referentes ao período do oitavo 

trimestre. 

 

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

Ouvidoria do Estado, bem como disponibilizar em site os relatórios trimestrais elaborados pela 

Organização Social e Comissão de Acompanhamento e Monitoramento/Setre. 

 

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

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

Gestão. 

 

Por fim, a Organização precisa encaminhar Nota Explicativa Complementar para atender estas 

recomendações e as demais sinalizadas ao longo deste Relatório. 

 

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, 15 de abril de 2014. 

 

 

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 
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Eva Patrícia Bandeira de Mello 

Membro da Comissão 

 
 

Jenny Tilmann Pompe 

Membro da Comissão 
 

 
 

Juliana Lins Schiesser 
Membro da Comissão  

 

 
 

Karine Conceição de Oliveira 
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 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 

 


