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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente Relatório, referente ao período de 01/10/2014 a 10/12/2014, 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. 

158/2012, celebrado entre o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Baiano e esta Secretaria para o 

gerenciamento do Centro Público de Economia Solidária - Cesol, no território Sertão Produtivo, 

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 n.º 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 1º de Maio, n.º 82, Guanambi – 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 17 pessoas, contratadas em regime celetista. 

 

A 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. 

 

3. GESTÃO DO CONTRATO 

 

O Contrato de Gestão nº. 158/2012, com vigência a partir de 12/12/2012 até 11/12/2014 e valor 

global R$ 2.729.083,66, tem por objeto a gerência do Serviço de Assistência Técnica aos 

Empreendimentos Associativos Populares e Solidários prestado por meio do Centro Público de 

Economia Solidária, implantado no Território Sertão Produtivo, Lote 6, do Estado da Bahia, em 
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conformidade com as especificações e obrigações constantes do Instrumento Convocatório, com as 

condições previstas no contrato e na Proposta de Trabalho apresentada pela CONTRATADA, Instituto 

de Desenvolvimento Sustentável Baiano. 

 

A Contratada não entregou o relatório trimestral no prazo esperado, entregando-o em 25/03/2015. 

 

Em decorrência do cumprimento parcial das metas pactuadas no sétimo trimestre, a Organização 

apresentou justificativas, que posteriormente foram acolhidas pelo CONGEOS/SAEB, através da 

Resolução n. 14/15, publicada no Diário Oficial de 1º de abril de 2015, p.41. Desse modo, não há 

desconto previsto quanto ao valor do recurso financeiro a ser repassado à Contratada na próxima 

parcela.  

 

4. METODOLOGIA UTILIZADA PARA O ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO  

 

A Comissão de Monitoramento e Avaliação ao planejar as suas ações objetivou 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) e a sua redação final ocorreu à conclusão das 

análises feitas em face do documento 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 158/2012 - Período 01/10/2014 a 11/12/2014  

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 1  1 100% 20 

 

2 
Estudos de viabilidade 
econômica realizados 

Número de estudos de 

viabilidade econômica 
realizados 

18 =10 pontos 3 30 18   18                                                                                                                                                                                                                                                                              100%  30 

 

3 
Assistência técnica 

Gerencial 
Número de 

empreendimentos assistidos 
108 =10 pontos 3 30 108  114 105% 30  

 

4 
Assistência técnica 

socioprodutiva 
Número de 

empreendimentos assistidos 
108 = 10 pontos 3 30 108  114 105% 30 

 

5 
Assistência técnica 

específica 

Número de 
empreendimentos 

capacitados 

108= 10 pontos 3 30 108 118 109% 30 

 

6 
Orientação acesso ao 

crédito 

Número de 

empreendimentos 
orientados 

18 = 10 pontos 2 20 18  18     100% 20  

 

7 
Empreendimentos 
encaminhados a 

agência microcrédito 

Empreendimentos 
encaminhados a agência 

microcrédito 

100% aptos pelo 
EVE = 10 pontos 

3 30   100%  1 100% 30 

 

8 

Empreendimentos  

     que acessaram ao 
microcrédito 

Percentual de 

empreendimentos 
encaminhados 

50% aptos pelo 

encaminhamento 
= 10 

3 30 100% 1 100% 30 

 

9 
Assistência técnica em 

comercialização 
Número de 

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

 

10 

Empreendimentos e 

famílias com 
informações atualizadas 

Número de 
empreendimentos 

18 = 10 pontos 3 30 18 18 100% 30  

 

  
TOTAL       280  

PONTUAÇÃO TOTAL 
ALCANÇADA (A) 

280 
 

           

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

     % 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 entidade apresentou um percentual de incremento de renda de 178% por mês e durante o período 

1.186%.  

 

A Organização Social informa que para se aferir esse percentual levou em consideração uma 

amostragem de 25% dos empreendimentos atendidos.  

 

Apesar dos números apresentados, adverte-se para a imperiosa necessidade de que todos os 

empreendimentos assistidos pelo Cesol, durante o período dos dois anos, tenham suas rendas 

auferidas por estratificação de fonte, totalizando 100% dos empreendimentos. 

 

Assim, recomendam-se ajustes na metodologia para que a meta superior seja mensurada da forma 

esperada. 

 

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

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

evento.  

 

A Organização Social informa que esta meta foi mensurada através da realização do Encontro de 

Sensibilização em Banco Comunitário, que foi realizado em três etapas no Povoado de Curral de 

Varas, no município de Guanambi. Houve a participação de cinco associações e de 40 pessoas entre 

associados e membros da comunidade local. 

 

O objetivo da atividade foi sensibilizar os empreendimentos para o desenvolvimento de finanças 

solidárias, por meio do crédito rotativo e planejamento de possível implantação de um Banco 

Comunitário. 

 

Durante o evento foram apresentados para os presentes os serviços prestados pelo Cesol. 

 

 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. 
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 A entidade informa no indicador quanto aos estudos de viabilidade econômica que foram realizados 

18 estudos de viabilidade. Na tabela, a OS cuidou de listar os empreendimentos que foram assistidos. 

Nesses estudos de viabilidade foram descritos a contextualização dos empreendimentos, a 

caracterização da atividade econômica, a organização e gestão da produção, os aspectos técnicos e 

econômicos. 

 

 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 entidade, por intermédio do Cesol, registra no relatório 201 ações assistências gerenciais para 114 

empreendimentos, informando que as atividades atenderam o quanto previsto nos Planos de Ação dos 

empreendimentos. 

 

Ainda, através de tabela, demonstrou os empreendimentos atendidos com a assistência gerencial, 

sinalizando a carga horária e os procedimentos adotados para atingir o fim pretendido. 

 

As assistências gerenciais prestadas aos empreendimentos somaram, aproximadamente, 746 horas. 

 

 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. 

 

Relata a contratada que 161 ações de assistência técnica socioprodutiva foram realizadas para 114 

empreendimentos através dos técnicos e consultores durante o trimestre, conforme demonstrado no 

Relatório, consumando 888 horas de assistência. 

 

As ações empreendidas foram as mais diversas, entre estas: assessoria na articulação produtiva e 

comercial da rede Recicla Sertão; elaboração, impressão e entrega de novos rótulos do Capoeirão 

Mel; orientação para melhoria da qualidade dos produtos para exposição no Espaço Solidária.  

 

Para cumprimento desta meta, acompanhamentos da produção e da rotina junto aos 114 

empreendimentos foram desenvolvidos, cujas atividades efetivadas e horas utilizadas foram descritas 

em tabela. 

 

 Assistência técnica específica que consiste no provimento de capacitação técnica 

especial a 90 empreendimentos associativos, mediante consultoria contratada. 
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O relatório apresenta o atendimento a “92 empreendimentos assessorados pelo Cesol, além da 

realização de 26 visitas de acompanhamento em 22 empreendimentos que foram qualificados no 

trimestre anterior... no intuito de acompanhar as ações.” 

 

A Organização informa que 47 empreendimentos foram capacitados em acesso às políticas para a 

agricultura familiar (projetos, órgãos apoiadores, execução de convênios, programas complementares 

a agricultura familiar, DAP Física e Jurídica); 10 empreendimentos qualificados em vitrinismo; 09 

empreendimentos capacitados em boas práticas de fabricação; 05 empreendimentos capacitados para 

o melhor acabamento das peças de artesanato; 05 empreendimentos capacitados em culinária: 

produção de bolos, biscoitos e salgados; 04 empreendimentos capacitados em produção de hortaliças; 

02 empreendimentos capacitados em técnicas de marketing e comunicação visual dos produtos; e 02 

empreendimentos capacitados em artesanato em palha. 

 

 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. 

 

A contratada informa que realizou a mobilização para as principais linhas de crédito voltadas para os 

empreendimentos populares e solidários, bem como para os pequenos produtores individualmente e 

foi feita com todos os empreendimentos assessorados pelo Cesol, quando foi desenvolvida uma 

Oficina de crédito, cuja atividade englobou a aproximação, diagnóstico e sensibilização a temática da 

economia solidária. 

 

No trimestre em análise, foi realizado também o Seminário de Microcrédito, que envolveu diversos 

parceiros: Banco do Nordeste, Credibahia, Banco do Brasil e Casa Anísio Teixeira, o que possibilitou o 

esclarecimento e a oportunização de acesso ao crédito. Nessas atividades, 18 empreendimentos foram 

atendidos. 

 

 Encaminhamento, na sua totalidade, dos empreendimentos recomendados a 

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

 

O Cesol informa que um empreendimento, Associação Cabeça da Vargem, sediado no Município de 

Caetité, foi encaminhado para acesso ao crédito. 

 

 Empreendimentos que acessaram ao microcrédito após análise da documentação e 

aprovação do crédito pela agência concedente.  

 

A Associação Cabeça da Vargem encaminhada para acesso ao crédito contraiu empréstimo junto ao 

Programa Agroamigo, no valor de R$ 8.000,00. 
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 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 espaços físico e virtual destinados à formação em práticas de 

comercialização. 

 

Relata a contratada que 86 empreendimentos foram atendidos efetivamente com o objetivo de 

atender às necessidades de qualificar as ações desenvolvidas quanto à assistência técnica em 

comercialização. 

 

Das assistências prestadas efetivamente podem ser citadas a orientação sobre comercialização dos 

produtos da Agricultura Familiar; credenciamento junto a Secretaria de Educação e Cultura (SEC); 

concessão de crédito, entrega do selo da agricultura familiar; discussão sobre a comercialização dos 

produtos de artesanato, suas dificuldades e oportunidades; articulação com a SUAF, para os 

empreendimentos participarem dos eventos Expobarreiras e Expofeira; realização de feira de 

economia solidária e criação da logomarca para os empreendimentos. 

 

Merece evidência a inauguração do Espaço Solidário para comercialização na cidade de Caetité, 

dinamizando ainda mais a comercialização dos empreendimentos de economia solidária. 

 

A entidade registra que o não cumprimento efetivo desta meta foi prejudicado devido “há alguns EEPS 

que não conseguem desenvolver as atividades comerciais devido às limitações de estruturas 

produtivas, dificultando a assistência em comercialização visto que alguns EPPS não possuem ainda 

condições estruturais para receberem o alvará sanitário.” 

 

Informa ainda que o “Centro Público de Economia Solidária tem realizado a assessoria na captação de 

recursos para alguns empreendimentos do território. No entanto, ainda não são suficientes para 

reformas e construções.” 

 

Desse modo, levando em consideração que a entidade visitou os empreendimentos que estão na 

carteira ativa e procedeu com o diagnostico da realidade destes na área de comercialização, 

evidenciando os problemas e as dificuldades, bem como os caminhos necessários que os 

empreendimentos precisam empreender e as colaborações que serão desenvolvidas pelo Cesol para o 

êxito da comercialização, a Comissão de Acompanhamento entende que a meta foi cumprida, 

devendo a Organização registrar nos apontamentos de cada empreendimento o estágio, as 

dificuldades e os encaminhamentos para se atingir o objetivo finalístico dessa meta, que é a inserção 

do empreendimento no contexto da comercialização. 
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Portanto, 108 empreendimentos foram atendidos nessa meta. 

 

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

(dezoito) unidades. 

 

Foram cadastrados 18 empreendimentos, cujas informações referentes foram inseridas no Cad 

Cidadão, passando pela fase de diagnostico, constituído por 03 formulários que compreendem dados 

sociais, organizacionais, produtivos, comerciais e históricos.  

 

Sendo assim, com base nos registros da entidade, esta Comissão de Acompanhamento verifica que as 

metas foram cumpridas em sua totalidade, ressaltando a necessidade da Organização Social descrever 

de forma detalhada as dificuldades enfrentadas por cada empreendimento. Desse modo, poderemos 

verificar a evolução da assistência técnica em comercialização. Recomendam-se ações próprias e 

peculiares para estes empreendimentos que estão enfrentando dificuldades para a inserção 

mercadológica. 

 

É importante ressaltar que o período para execução do semestre em análise ficou prejudicado, haja 

vista o período ter sido abreviado em decorrência do término da vigência do contrato de gestão 

previsto para o dia 10 de dezembro de 2014. 
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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 323.932,60

(S.1) Repasse do Contrato de Gestão 485.869,83

(S.2) Rendimentos Líquidos 3.742,31

(S.3) Devolução 785,17

(A) Total de Entradas do Periodo 490.397,31

(B) Total de Saídas do Período 621.045,11

(C) Saldo Financeiro do Período (A-B) -130.647,80

(D) Saldo Acumulado (S+C) 193.284,80

Composição Financeira do Saldo Acumulado

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

(D.2) Saldo Extrato CI  (por conta bancária) 194.998,86

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

Saldo Ajustado (D.1+D.2) 194.998,86

Recursos Provisionados e Comprometidos

(E) Recursos Provisionados 54.486,49

(F) Recursos Comprometidos 0,00

(G) Total de Recursos Provisionados e Comprometidos (E + F) 54.486,49

Subvenção SESAB

Repasse do Contrato de Gestão do periodo 0,00

(Uso exclusivo para área de saúde)

 8º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 158/2012-Período 01/10/2014 a 10/12/2014.

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 485.869,83 485.869,83 0%

1.1.2 Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras 0,00 3.742,31 #DIV/0!

1.1.3 Saldo Anterior 0,00 323.932,60 #DIV/0!

1.2 Devoluções 0,00 785,17 #DIV/0!

(A)Total de Entradas 485.869,83 814.329,91 68%

2. Saída de Recursos Previsto Realizado Variação Percentual

2.1 Despesas de Pessoal

2.1.1 Remunerações (CLT) 200.100,00 101.334,50 -49%

2.1.2 Encargos 220.857,83 129.489,29 -41%

2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal 20.250,00 19.296,30 -5%

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

Subtotal (Pessoal) 441.207,83 250.120,09 -43%

2.2 Serviços de Terceiros 52.385,00 330.066,60 530%

2.3 Despesas Gerais 2.317,00 34.187,58 1376%

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

2.5 Aquisição de Bens Permanentes 0,00 5.169,60 #DIV/0!

(B)Total de Saídas 495.909,83 619.543,87 25%

          8º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 158/2012 - Período 01/10/2014 a 10/12/2014

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período

 

Nota 1 – Nos itens 2.2 e 2.3 na 3ª coluna (Realizado) – os valores ultrapassam o previsto, pois os desembolsos realizados neste período 

compreendem dois trimestres (7º e 8º).                 
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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$ 

323.932,60 (Trezentos e vinte e três mil, novecentos e trinta e dois reais e sessenta centavos) 

referente a saldo restante do repasse do recurso do 7º trimestre, R$ 485.869,83 (Quatrocentos e 

oitenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos) repasse do recurso 

do 8º trimestre, R$ 3.742,31 (Três mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos) do 

rendimento de aplicação financeira e R$ 785,17 (Setecentos e oitenta e cinco reis e dezessete 

centavos), totalizado a receita de R$ 814.329,91 (Oitocentos e quatorze mil, trezentos e vinte e nove 

reais e noventa e um centavos) no período.  

 

O saldo inicial informado decorre de saldo remanescente do trimestre anterior. Relata a Contratada 

que requer a regularidade nos repasses financeiros uma vez que realizou pagamentos de despesas 

com atraso (incidência de multas e juros) e pagamentos de indenizações trabalhistas. As obrigações 

financeiras desembolsadas e as ações programadas desempenhadas no trimestre em questão 

compreendem as pertinentes ao 7º e 8º trimestre, devido ao atraso na liberação da 8ª parcela do 

Contrato de nº 158/2012.  

 

Das Despesas 

 

Segundo apresentado, a despesa incorrida com pessoal, no período, foi no valor de R$ 250.120,09 

(Duzentos e cinqüenta mil, cento e vinte reais e nove centavos), que é 57% do total de R$ 

441.207,83 (Quatrocentos e quarenta e um mil, duzentos e sete reais e oitenta e três centavos) 

previsto no edital e comportou-se dentro do limite de 65% do valor da receita estabelecido para a 

rubrica. Observou-se que neste trimestre devido à finalização do Contrato nº 158/2012 ter ocorrido 

em 11 de dezembro de 2014, a despesa com pessoal não sofreu impacto numerário em meio às 

rescisões realizadas. 

 

A despesa incorrida com Serviços de Terceiros, apresentada, ultrapassou o previsto para o período. 

Considerando, que conforme relato da Contratada, foram realizadas ações pertencentes ao 7º e 8º 

trimestre, em consequência, elevaram-se os números de ações e valores desembolsados. Assim, 

comportou-se da mesma forma a conta Despesas Gerais excedendo o valor previsto. 

 

 O total de gasto apresentado no período foi de R$ 619.543,87 (Seiscentos e dezenove mil, 

quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos). A OS realizou despesa com Aquisição de 

Bens Permanentes, justificando que tais compras foram necessárias para o Espaço Solidário e o 

CESOL, e em geral a Contratada excede o limite de gasto esperado para o período. 
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7. AVALIAÇAO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

 

Consta que foi realizada pesquisa de satisfação dos usuários dos serviços do Cesol sobre o 

atendimento, o trabalho dos técnicos e sobre o trabalho do Cesol. 

 

A Organização informa que a pesquisa qualitativa foi realizada com questionário semiestruturado 

aplicado in loco por consultora especializada, respeitando uma proporcionalidade mínima de 30% dos 

integrantes do EEPS. 

 

Em uma escala de zero a dez, o trabalho desenvolvido pelo Cesol recebeu nota de 9,6. 

 

Sugere-se que as pesquisas quanto ao atendimento interno e o trabalho dos técnicos sejam 

espelhados em percentual.  

 

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, no período em análise, das cláusulas contratuais, exceto, 

entrega de relatório atrasado. 

 

11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS 

 

Não há desconto a ser aplicado. 

 

12. RECOMENDAÇÕES 

 

O relatório deve apresentar a justificativa dos pagamentos realizados referentes aos serviços de 

terceiros, assim como enviar documentos que especifiquem a contratação dos profissionais e os 

serviços prestados. 
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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, em Dados de Recursos Humanos. É importante descrever 

ações de formação permanente empreendidas para a equipe funcional, bem como a avaliação interna. 

 

A Organização Social precisa justificar a diferença remuneratória existente entre a Coordenação 

Pedagógica e as Coordenações Administrativa e Financeira, bem como em face da Coordenação Geral. 

Ressalta-se que a assimetria além de ser explicada, deve estar prevista no Plano de Cargos e Salários 

da entidade. Não obstante, frisa-se que o mesmo esteja aprovado pela instância competente do IDSB. 

É indispensável que os insumos pagos aos funcionários estejam discriminados na tabela e de forma 

individualizada.  

 

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. 

 

A assinatura do Coordenador Geral do Centro Público no Relatório em análise não pode ser 

digitalizada, devendo ser de próprio punho. 

 

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

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

Gestão. 

 

 

13. PARECER CONCLUSIVO 

 

Centrado nos registros pertinentes à execução das metas pactuadas, nos demonstrativos de aplicação 

dos recursos repassados pelo Estado, e no que impõem 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. 
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Salvador, 15 de abril 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 

 

 

 
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 do Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável Baiano e ao Conselho de Gestão das Organizações Sociais – CONGEOS. 

 

Salvador,           de               de 2015. 

 

 

Milton Barbosa de Almeida Filho 

Superintende de Economia Solidária e Cooperativismo 
 


