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1. INTRODUÇÃO 

 

 
 

O presente Relatório, referente ao período de 01/01/2013 a 31/03/2013, tem como 

objetivo apresentar a análise do cumprimento das cláusulas contratuais e das metas pactuadas, 

bem como da economicidade no desenvolvimento das atividades atinentes à execução do 

Contrato de Gestão nº. 164/2012, celebrado entre a Organização Social Filhos do Mundo e esta 

Secretaria para o gerenciamento do Centro Público de Economia Solidária – CESOL, na Região 

Metropolitana 3, atendendo ao disposto no art. 27 da Lei Estadual n 8.647/2003, que 

regulamenta o Programa Estadual de Organizações Sociais. 

 

A Superintendência de Economia Solidária - SESOL é a unidade responsável pelo o 

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

para este fim, através da Portaria nº 70, de 03/04/2013, Comissão de Avaliação e 

Monitoramento composta pelos seguintes membros: Joselito Reis Moura, Albene Diciula Piau 

Vasconcelos, Doraliza Auxiliadora Abranches Monteiro, Karine Conceição de Oliveira, Naiane 

Gaspar Nunes, Roberto Evison do Rosário Sila, Lara Sousa Matos Andrade, Sílvia Maria Bahia 

Martins, Taísa Araújo Reis, Ubaldo Andrade Souza Filho, sendo o primeiro o seu coordenador. 

 

 

2. PERFIL DO SERVIÇO PUBLICIZADO 

 

 

O Centro Público de Economia Solidária - Cesol, localizado a Rua Afonso Celso, nº 277, 

Barra – Salvador – BA – CEP 40.140-080 tem por objetivo 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, conta o Cesol com um contingente de 21 pessoas, contratadas em regime 

celetista, aptas às funções do cargo por elas ocupados. 

 

A capacidade operacional de atendimento é de 18 empreendimentos cumulativo 

trimestralmente, com alcance de todo o território delimitado.  
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3. GESTÃO DO CONTRATO  

 

O Contrato de Gestão nº. 164/2012, com vigência de 13/12/2012 a 13/12/2014 e valor 

global R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), tem por objeto a prestação do 

Serviço de Assistência Técnica aos Empreendimentos Associativos Populares e Solidários, por 

meio do Centro Público de Economia Solidária Região Metropolitana 3. 

O Relatório de Prestação de Contas do período ora em análise foi apresentado em 

conformidade com os modelos disponibilizados. Quanto à tempestividade, foi entregue no dia 

útil posterior ao término do prazo que, conforme determina a cláusula décima terceira do 

Contrato de Gestão, segue até o 5º dia útil do mês subseqüente ao trimestre de referência, o 

que no presente caso – de 01/01/2013 a 31/03/2013 – foi dia 05 de abril. 

Os recursos materiais disponibilizados pela contratante foram repassados 

tempestivamente, em conformidade com o quanto contratado – primeiro repasse: R$ 

578.839,73 (quinhentos e setenta e oito mil oitocentos e trinta e nove reais e setenta e três 

centavos), consoante determina o parágrafo segundo da cláusula sexta – e em montante 

suficiente para plena execução das atividades previstas.   

 

4. METODOLOGIA UTILIZADA PARA O ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO  

 

A Comissão de Monitoramento e Avaliação ao planejar as suas ações objetiva propiciar 

ambiente favorável a 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, três 

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.  
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PERÍODO/DATA 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE  ANO 

 

30/04/2013 

 

30/07/2013 

 

30/10/2013 

 

 

30/01/2014 

 

 

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 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. 

 



5. COMPARATIVO DAS METAS PACTUADAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

     

          
1º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 164/2012 - Período 01/01/2013 a 31/03/2013 

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 
CENTRO PÚBLICO 

em condições físicas 

de funcionamento 

CENTRO PÚBLICO em 
condições físicas de 

funcionamento 

1 = 10 pontos 2 10 1 1 100% 20 

2 

Processos de 
Trabalho em 

condições de 
operação 

Processos de Trabalho 
em condições de 

operação 

1 = 10 pontos 2 10 1 ... 100% 20 

3 
Diagnóstico do 

Contexto realizado 

Diagnóstico do Contexto 

realizado 
1 = 10 pontos 2 10 1 ... 100% 20 

4 

Oficinas Temáticas 

(Sensibilização) 
Realizadas 

(Nº de Oficinas 

Temáticas 
realizadas/Quantidade de 

Oficinas Prevista)*100   

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

  
TOTAL       40 PONTUAÇÃO TOTAL ALCANÇADA (A) 80 

          

      

PONTUAÇÃO MÁXIMA (B)            80 

      

% ALCANCE DAS METAS (A/B)           100% 

 



5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS 

 

Das Metas 

 

Para o 1º trimestre do ano em curso, período em análise, foi estabelecido execução de quatro 

metas quais sejam: 

 

1) Instalação de um Centro Público, em condições físicas de funcionamento, constituído de 

uma área em torno de 130 m² para abrigar Recepção/Auxílio Administrativo, Espaço 

Solidário (loja e espaço de formação em comercialização), salas para assistência técnica, 

Sala de Coordenação, Sala de Coordenação Administrativa, Sala de Reunião, Sala para 

formação, com capacidade para 30 pessoas e garagem. O cumprimento desta meta 

compreende a execução de 3 etapas: locação de imóvel, aquisição de bens e 

organização do espaço físico (layout). 

 

Foi informado pela OS, no Relatório de Prestação de Contas, que o CESOL encontra-se 

em condições físicas de funcionamento. O imóvel foi locado e adequado; a OS adquiriu 

os bens para o funcionamento do CESOL e a organização do espaço físico foi realizada. 

Os procedimentos de locação do imóvel e aquisição dos bens obedeceram ao 

Regulamento de Compras e Contratação, conforme quadro apresentado a fl. 21 e site 

(http://filhosdomundo.net.br/editais.php).  A visita técnica realizada por equipe desta 

SETRE confirma tais informações, portanto dá-se por concretizada esta meta.  

 

 

2) Processos de Trabalho em Condições de Operação, que consiste em implantar processo 

de trabalho constituído nas ações de recrutamento e seleção de equipes, capacitação de 

equipes em metodologia de trabalho, definição de fluxos e procedimentos de trabalho e 

instalação de sistemas informatizados.  

 

Consta do Relatório que foram realizados o recrutamento, a seleção e a contratação da 

equipe de trabalho em consonância com os regulamentos firmados, comprovado 

mediante acesso ao site citado. Também foi realizada a capacitação da equipe na 

metodologia de trabalho. Os fluxos e procedimentos de trabalho, visando à prospecção 

passiva e ativa dos serviços oferecidos pelo CESOL, não foram documentados. De 

maneira semelhante, não houve informação consistente acerca da implementação do 

sistema informatizado. Tais inconsistências foram reconhecidas pela Organização Social 

à fl. 6 do Relatório de Prestação de Contas, numa perspectiva lógica de cumprimento a 

http://filhosdomundo.net.br/editais.php
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partir da maturação do serviço. Assim, haja vista esta previsão plausível de consecução 

próxima, aliada ao pequeno prejuízo causado pelo não cumprimento destas duas 

submetas neste primeiro trimestre, solicitamos que nos seja enviado os documentos 

comprobatórios respectivos quando da apresentação do próximo Relatório de Prestação 

de Contas.   

 

3) Diagnóstico do Contexto, que consiste em elaboração de um relatório, contemplando o 

estudo do contexto social, econômico e produtivo do território, identificando os 

empreendimentos associativos preliminarmente e o planejamento da atuação do CESOL 

no território. 

 

Consta do relatório apresentado o registro do cumprimento em sua quase totalidade da 

meta em questão, observando a existência das informações e análise dos dados 

pertinentes ao contexto social, econômico e produtivo da região administrativa confiada, 

bem como a identificação e mapeamento dos empreendimentos associativos existentes 

na área de atuação. A partir destas informações, foi realizado o planejamento da 

atuação do Centro Público. No entanto, a execução da meta padece de integralidade 

visto que se alheou à análise e explicação dos dados e informações descritos.    

 

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

mobilização dos empreendimentos associativos no território, priorização de 

empreendimentos associativos e avaliação do evento.  

 

O Relatório apresentado registra o cumprimento da meta, inclusive realizando mais de 

uma Oficina de Sensibilização, conforme comprovam as fotos e listas de presença 

anexadas.  

 
 

 

Dos Resultados Alcançados 

 

Duas das metas estabelecidas não foram cumpridas integralmente pela Contratada. E, neste 

caso, em virtude da não fixação prévia, no Termo firmado, de valores às suas etapas/fases 

(submetas), depreende a impossibilidade de mensuração objetiva do seu quantitativo 

executado.  

 



    1º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 164/2012 - Período de 01/01/2013 a 31/03/2013 

Página 9 de 16 

 

Porquanto isto considerado, embora se tenha constatado a implementação e execução integral 

de duas metas acordadas e a execução parcial do objeto das duas outras, não houve, por esta 

Comissão, em razão do comentado óbice, mensurados o alcance delas.  

 

Com impasse gerado da conjunção do não-cumprimento das metas, com a não avaliação do seu 

quantitativo executado, e com o disposto do §§ 2º e 4º, Art. 34 do Dec. nº 8.890 de 21/01/2004 

que condiciona a mantença do liame à execução de quantitativo mínimo do objeto da meta, esta 

Comissão, com vistas a minimizar o prejuízo às partes, optou por sugerir a exclusão dos casos 

supra identificados, da referida condicionante. 
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6. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

 

 

6.1 RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO 

1º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº164/2012 - Período 01/01/2013 a 31/03/2013 

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período 

    
  

    TOTAL 

    
(S) Saldo do período anterior 

 
0,00 

 
(S.1) Repasse do Contrato de Gestão 578.839,73 

 

 
(S.2) Outras receitas - Rendimento de aplicação 4.329,83 

 
(A) Total de Entradas do Periodo 

 
583.169,56 

(B) Total de Saídas do Período 
 

475.574,84 

    
(C) Saldo Financeiro do Período (A-B)   107.594,72 

    
(D) Saldo Acumulado (S+C)   107.594,72 

        

  Composição Financeira do Saldo Acumulado     

(D.1) Saldo Extrato C/C  (por conta bancária)   21.320,16 

(D.2) Saldo Extrato CI  (por conta bancária)   86.274,56 

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

        

        

  Recursos Provisionados e Comprometidos     

(E) Recursos Provisionados   92.170,76 

(F)  Recursos Comprometidos   15.423,96 

        

(G) Total de Recursos Provisionados e Comprometidos (E + F) 107.594,72 
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5.2 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

 

 1º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 164/2012 - Período 01/01/2013 a 31/03/2013 

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período 

     

1.  Entrada de Recursos Previsto Realizado 
Variação 

Percentual 

     
1.1 Receitas 

   
1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão 578.839,73 578.839,73 0% 

1.1.2 Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras 0,00 198,90 #DIV/0! 

1.1.3 Outras Receitas (especificar) 0,00 0,00 #DIV/0! 

     
1.2 Devoluções 0,00 0,00 #DIV/0! 

     
  (A)Total de Entradas 578.839,73 579.038,63 0% 

     

2. Saída de Recursos Previsto Realizado 
Variação 

Percentual 

     
2.1 Despesas de Pessoal 

   
2.1.1 Remunerações (CLT) 114.600,00 61.143,96 -47% 

2.1.2 Encargos 35.657,04 30.534,04 -14% 

2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal 20.523,00 0,00 -100% 

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

       Subtotal (Pessoal) 170.780,04 91.678,00 -46% 

     
2.2 Serviços de Terceiros 280.580,69 210.174,00 -25% 

2.3 Despesas Gerais 6.900,00 40.800,00 #DIV/0! 

2.4 Tributos 0,00 163,80 #DIV/0! 

2.5 Aquisição de Bens Permanentes 120.579,00 132.759,00 10% 

     

 
(B)Total de Saídas              578.840,04 

 
475.574,84 

 -4% 
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6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

 

Das Receitas 

 

O repasse, ainda que em duas parcelas, foi tempestivamente realizado pela Contratante. 

A proposta de trabalho apresentada por ocasião da licitação dos serviços não contemplou aporte 

de recursos oriundos de fontes diversas do Estado. Houve ganhos em aplicação financeira dos 

recursos recebidos, devidamente registrados.   

 

Das Despesas  

 

Com relação às despesas apresentadas, constata-se observado o limite de até 65% 

estabelecido em gastos com pessoal, que no presente caso corresponde a R$ 376.375,11. Da 

previsão de gasto de R$ 170.780,04 nesta rubrica, representando 29,5% da receita, tal valor foi 

reduzido a R$ 91.678,00, ou seja, 15,8% da receita realizada no período.  

Tomado por base os valores de saída projetados, detecta-se a diferença de R$ 

96.312,50, a menor, do realizado.  

A despesa com pessoal para o trimestre foi orçada em R$ 170.780,04, mas somente 

54% disto foram realizados, ou seja, R$ 91.678,00. Isto assim se deu porque os subitens 

Remunerações (CLT), Encargos – referentes ao terceiro mês – e Benefícios e Insumo de 

Pessoal foram tão somente provisionados, o que soma R$ 83.890,05 a pagar, consoante 

demonstrativo de fl. 11. De modo semelhante, os valores atinentes a Serviços de Terceiros, 

Despesas Gerais, Tributos e Aquisição de Bens Permanentes sofreram alterações por 

classificações divergentes entre a tabela do projeto e a tabela do Relatório Técnico e, 

principalmente, por distanciamento real entre os valores previstos e os efetivamente praticados.  

As justificativas para os gastos com aluguel e adequação do imóvel, subitens de valor relativo 

considerável, estão presentes às fl. 21 a 23 do Relatório Técnico. 

Por fim, cumpre registrar que no demonstrativo de fl. 11 a OS declara um total de 

Recursos Provisionados no valor de R$ 92.170,76 e de Recursos Comprometidos no valor de R$ 

15.423,96.   

 

7. AVALIAÇAO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

 

Como se trata do primeiro trimestre e o atendimento direto e contínuo ainda não teve início, 

não houve a possibilidade de avaliar a satisfação dos usuários. 
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8. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO 

 

Não houve manifestações da Ouvidoria Geral do Estado. 

 

 

9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 

Não houve notificações de órgãos de controle. 

 

 

10. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

 

No Relatório Trimestral apresentado não constam documentos comprobatórios atinentes 

a dois incisos da cláusula contratual indicada abaixo. Apesar de tal ausência não significar 

necessariamente o descumprimento de tais incisos, merece registro para que a Organização 

Social sane estas faltas. Desta forma, solicita-se a Organização Social Filhos do Mundo a urgente 

apresentação dos documentos vinculados aos incisos da seguinte cláusula contratual: 

 Cláusula Segunda – Obrigações e Responsabilidades da Contratada 

XI. Adotar práticas de planejamento sistemático de suas ações, mediante 

instrumentos de programação, orçamentação, acompanhamento e avaliação de 

suas atividades, de acordo com as metas pactuadas. 
 

XVI. Elaborar, com aprovação do seu Conselho Deliberativo, plano de cargos, 
salários e benefícios dos empregados. 

 

Como o presente Relatório tem por base o primeiro trimestre de atuação da 

Organização Social, não há períodos avaliativos anteriores capazes de ensejar quaisquer 

descontos.  

 

 

11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS 

 

De acordo com a Cláusula 9ª, e §§ do Termo de Contrato, nos casos em que a meta “Processos 

de Trabalho em Condições de Operação” seja executada totalmente, portanto, cumprida, 

corresponde a 20(vinte) pontos e não haverá incidência de desconto. No caso de total 

inexecução do objeto desta meta, tal corresponderá a 0 (zero) ponto e incidirá o desconto, 

máximo, de 5% sobre o valor da parcela a ser repassada no trimestre subseqüente, deduzido o 
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valor pertinente ao investimento. Se verificada a execução parcial e mensurado o seu 

quantitativo, então obter-se-á o número de pontos, e o desconto correspondente a ser 

efetuado. 

 

Consoante comentado no item 5.1, a não definição, nos termos do instrumento firmado, de 

critérios objetivos para mensuração do quantitativo de execução do objeto da meta constituiu-se 

em óbice à sua avaliação. Afastada a hipótese de recorrência ao arbitramento subjetivo de um 

número, por motivo procedente, entendeu esta Comissão, excluída do regime da aludida 

cláusula a avaliação dessas metas. 

 

No que se refere ao a meta “Diagnóstico do Contexto Realizado”, o seu não cumprimento 

integral não enseja a incidência de qualquer desconto. 

 

Nº. Indicador Forma de Cálculo Parâmetro Peso*
Pontuação 

Máxima
Parâmetro para desconto Desconto Máximo

Previsto Realizado % Alcance

1 Centro Público
Centro Público em Condições 

Fisicas de Funcionamento
1 = 10 pontos 2 20

20 pontos = 0 desconto; 0 ponto = 5% 

de desconto
5% 1 1 100% 20 0%

2

Processos de Trabalho 

em Condições de 

Operação

Processos de Trabalho em 

Condições de Operação
1 =10 pontos 2 20

20 pontos = 0 desconto;  0 ponto = 5% 

de desconto
5% 1 ... ... ... 0%

3
Diagnóstico do Contexto 

Realizado

Diagnóstico do Contexto 

Realizado 
1 = 10 pontos 2 20 NÃO PREVISTO NÃO PREVISTO 1 ... ... ... 0%

4

Oficinas Temáticas 

(Sensibilização) 

Realizadas

Oficinas Temáticas 

Realizadas
100% = 10 pontos 2 20 NÃO PREVISTO NÃO PREVISTO 100% 1 100% 20 0%

TOTAL 80 10% 0%

(...) Apresenta impossibilidade de cálculo

1º Trimestre

DESCONTO APLICÁVEL

Meta Pontuação 

Obtida

% Desconto 

a ser 

Aplicado
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12. RECOMENDAÇÕES 

 

Recomenda-se a OS Filhos do Mundo a elaboração dos procedimentos de trabalho e 

conseqüente planejamento de suas ações de maneira mais clara e sistematizada, com a 

instalação dos sistemas informatizados e cumprimento dos incisos da Cláusula Segunda 

registrados no item 10. deste Relatório Técnico.  

 

13. PARECER CONCLUSIVO 

 

Centrado nos registros pertinentes à execução das metas estabelecidas, nos 

demonstrativos de aplicação dos recursos repassados pelo Estado, no modo de agrupamento 

das contas de despesa, na observância às cláusulas contratuais, examinou-se o Relatório 

apresentado pela Contratada, com a responsabilidade 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 e/ou regimento do Cesol e nas práticas adotadas pela administração 

do Cesol. 

 

É opinião desta Comissão que os efeitos decorrentes das inconsistências e 

inadequações, até onde se observou, não comprometem a lisura da prestação de contas, porque 

entendidas erros que podem e deverão ser sanados até a apresentação do próximo relatório.   

 

 

Salvador, 16 de julho de 2013. 

 

__________________________________ 

Joselito R. Moura 

Coordenador da Comissão 

__________________________________ 

Albene Diciula Piau Vasconcelos  

Membro da Comissão 

 

__________________________________ 

Doraliza Auxiliadora Abranches Monteiro  

Membro da Comissão 

 

__________________________________ 

Lara Sousa Matos Andrade  

Membro da Comissão 
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__________________________________ 

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 

 

 

__________________________________ 

Roberto Evison do Rosário Silva  

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 

Filhos do Mundo e ao Conselho de Gestão das Organizações Sociais - CONGEOS. 

 

Salvador,  17 de  julho  de    2013. 

 

 

 

_______________________________________________ 

 

Milton Barbosa de Almeida Filho 

Superintendente de Economia Solidária 

 

 


