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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório, referente ao período de 01/03/2014 a 05/05/2014, 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 a Comissão Ecumênica dos Direitos da Terra - 

CEDITER e esta Secretaria para o gerenciamento do Centro Público de Economia 

Solidária/Recôncavo, 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 

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 Mello, Edjane Santana de Oliveira, Ana Paula 

Santos Ferreira, Jenny Tilmann Pompe e Juliana Lins Schiesser.  

 

As servidoras, Lara Sousa Matos Andrade está de licença prêmio e Eva Patrícia Bandeira de melo 

está de férias. 

 

2. PERFIL DO SERVIÇO PUBLICIZADO 

 

O Centro Público de Economia Solidária/Recôncavo, situado no Campus da Universidade Federal 

do Recôncavo, Cruz das Almas – 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 no Relatório que o Cesol possui uma pessoa contratada através do regime celetista e 17 

contratadas através de prestação de serviço. Contudo, a Organização Social foi orientada a 

contratar via CLT os funcionários, conforme determina o Edital 09/2013. A recomendação foi 

acatada. 

 

A capacidade operacional de atendimento é de 18 empreendimentos, no trimestre. A partir 

deste 3º trimestre o atendimento estende-se ao quantitativo acumulado (os em início do 
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atendimento somados aos em processo, anterior, de atendimento), com alcance de todo o 

território delimitado. 

 

3. GESTÃO DO CONTRATO  

 

O Contrato de Gestão n.º 014/2013 tem vigência a partir de 18/06/2013 até 17/06/2015 e valor 

global de R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais) e objetiva a gerência do Serviço 

de Assistência Técnica aos Empreendimentos Associativos Populares e Solidários, prestado no 

Centro Público de Economia Solidária, implantado no Território Recôncavo, 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, COMISSÃO ECUMÊNICA DOS DIREITOS DA TERRA - CEDITER. 

 

Constata-se que a Contratada vem cumprindo o prazo de entrega dos seus relatórios periódicos.  

 

Dado o cumprimento das metas pactuadas no período anterior, não há desconto previsto 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 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), 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 

 

 

 

 

5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS 

 

Conforme consta nos relatórios do primeiro e segundo trimestre desta comissão, em função do 

repasse da 1º parcela  só ter sido efetuada no 2º trimestre, tal situação impossibilitou o 

cumprimento das metas nos seguintes períodos: 18/06/213 a 18/09/2013, assim como 

entre 18/09/2013 a 18/12/2013, visto que o recurso financeiro só foi repassado no mês de 

novembro 2013. Neste sentido, as metas avaliadas nesse TERCEIRO TRIMESTRE são 

referentes às que foram EXECUTADAS no SEGUNDO TRIMESTRE pela Organização. 

 

Foram pactuadas quatro metas para cumprimento no terceiro trimestre do ano em curso, as 

quais consistem na execução dos objetos consoante delineados seguem: 

 

3º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 014/2014  
Período 01/03/2014 a 05/05/2014 

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 

Número de 
oficinas realizadas 

20 = 10 pontos 2 20 20 25 125 20 

2 

Estudos de 
viabilidade 
econômica 
realizados 

Número de 
estudos de 
viabilidade 
econômica 
realizados 

18 =10 pontos 3 30 18 18 100 30 

3 
Empreendimentos 

orientados para 
acesso ao crédito  

Número de 
empreendimentos 

orientados para 
acesso ao crédito 

18 = 10 pontos 3 30 18 18 100 30 

4 
Monitoramento 
da Assistência 
Socioprodutiva 

Número de 
empreendimentos 

e famílias com 
informações 
atualizadas 

18 = 10 pontos 3 30 18 18 100 30 

  
TOTAL   110 

PONTUAÇÃO TOTAL 
ALCANÇADA (A) 

110 

 

PONTUAÇÃO MÁXIMA (B) 110 

 

% ALCANCE DAS METAS (A/B) 100% 
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 Realização de uma oficina temática de sensibilização, observado, para tanto, 

a mobilização e priorização dos empreendimentos associativos no território e a 

avaliação do evento.  

 

A Organização Social realizou 25 Oficinas de Sensibilização no Território, que foram 

denominadas de Seminários Municipais de Economia Solidária. Nesses seminários, participaram 

415 representantes do poder público, empreendimentos de economia solidária e demais atores 

da sociedade civil. 

 

Durante a realização dessas oficinas foi desenvolvida reflexão sobre a economia solidária e os 

desafios, dentre os quais dizem respeito à gestão dos empreendimentos, a ausência de 

assistência técnica que pairava anteriormente ao Cesol e as dificuldades para a comercialização.  

 

A Organização atingiu um percentual de 125%, realizando 5 oficinas a mais que o previsto, para 

isso levou em consideração o tamanho do território e a contribuição que essas atividades 

poderiam oferecer para a elaboração do Diagnóstico Territorial. 

 

 Atendimento a 18 empreendimentos associativos priorizados, 

compreendendo mobilização, agendamento, estudo de viabilidade econômica e 

elaboração de plano de ação, a partir da identificação de necessidade consideradas. 

 

O Relatório apresentado pela Contratada dá conhecimento de que foram realizados estudos de 

viabilidade econômica junto a 18 empreendimentos associativos. A agenda de atividades está 

descrita, assim como a caracterização de cada um deles. No entanto, os consequentes planos de 

ação devem seguir tal padrão de qualidade: precisam ser detalhados. A entidade sinaliza que 

para construção desses documentos buscou construir uma relação de confiança para a 

concretização dos objetivos, realizou de forma participativa os estudos de viabilidade econômica 

e levantou os elementos necessários para construção dos Planos de Ação. 

 

 Orientação de acesso ao crédito que consiste na sua divulgação, promoção, 

bem como o assessoramento orientado para a escolha da linha de financiamento e 

aplicação dos recursos aportados, a 18 empreendimentos associativos priorizados.  

 

A entidade informa que 18 empreendimentos foram orientados quanto à política de crédito. 

Todavia, não se registrou o detalhamento dessa meta e nem os meios que permitiram o seu 

cumprimento. 

 

 Monitoramento da assistência socioprodutiva a 18 empreendimentos 

associativos, a qual consiste em cadastrar o perfil dos empreendimentos e 
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respectivas famílias e atualizar as informações a eles pertinentes, ao longo do 

tempo.  

 

Conforme o relato, o CESOL procedeu ao cadastramento de 18 empreendimentos e famílias a 

estes vinculadas e, em conformidade ao estabelecido pela SETRE, os dados foram lançados no 

sistema CadCidadão:http://www.sin.ebda.ba.gov.br/  

 

Ainda neste Relatório, a Contratada apresentou o Diagnóstico do Contexto Territorial e as 

respectivas análises. Cumpre sinalizar que essa meta foi prevista no Primeiro Trimestre e não foi 

pontuada naquele período sob análise. Ao analisar o mérito do produto encaminhado, a 

Comissão deliberou que o diagnóstico não analisou de forma aprofundada o contexto 

sociopolítico, econômico e cultural daquele espaço geográfico. Ainda não teceu os comentários e 

nem buscou delimitar as estratégias para atuação do Cesol. A Organização Social informa que 

“O Documento Diagnóstico é um trabalho em construção...”. 

 

A entidade informa que prestou assessoria as entidades de matriz africana, cujo processo 

permitiu a submissão de 6 projetos, sendo 4 ( quatro) propostas aprovadas. 

 

Ao observar as metas descritas para esse trimestre, conclui-se que as metas pactuadas foram 

executadas, alcançando-se 100% do quanto estabelecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sin.ebda.ba.gov.br/
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6. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

 

6.1 RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO 

 

 

TOTAL

(S) Saldo do período anterior 381.646,78

(S.1) Repasse do Contrato de Gestão 400.000,00

(S.2) Outras receitas - Devolução 4.404,67

(A) Total de Entradas do Periodo 404.404,67

(B) Total de Saídas do Período 132.033,88

(C) Saldo Financeiro do Período (A-B) 272.370,79

(D) Saldo Acumulado (S+C) 654.017,57

Composição Financeira do Saldo Acumulado

(D.1) Saldo Extrato C/C  (por conta bancária) 399.623,98

(D.2) Saldo Extrato CI  (por conta bancária) 254.393,59

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

Saldo Ajustado (D.1+D.2) 654.017,57

Recursos Provisionados e Comprometidos

(E) Recursos Provisionados 0,00

(F) Recursos Comprometidos 0,00

(G) Total de Recursos Provisionados e Comprometidos (E + F) 0,00

Subvenção SESAB

Repasse do Contrato de Gestão do periodo 0,00

(-)Total Faturado SUS no periodo 0,00

Total Subvenção SESAB 0,00

3º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 014/2013 - Período 

01/03/2014 a 05/05/2014.

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período

(Uso exclusivo para área de saúde)
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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 400.000,00 400.000,00 0%

1.1.2 Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras 0,00 4.124,67 #DIV/0!

1.1.3 Outras Receitas 8.000,00 280,00 -97%

1.2 Devoluções 0,00 0,00 #DIV/0!

(A)Total de Entradas 408.000,00 404.404,67 -1%

2. Saída de Recursos Previsto Realizado Variação Percentual

2.1 Despesas de Pessoal

2.1.1 Remunerações (CLT) 124.500,00 5.902,81 -95%

2.1.2 Encargos 60.930,00 19.176,02 -69%

2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal 18.480,00 10.942,44 -41%

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

Subtotal (Pessoal) 203.910,00 36.021,27 -82%

2.2 Serviços de Terceiros 35.000,00 47.965,05 37%

2.3 Despesas Gerais 0,00 24.030,40 #DIV/0!

2.4 Tributos 0,00 807,16 #DIV/0!

2.5 Aquisição de Bens Permanentes 0,00 23.210,00 #DIV/0!

(B)Total de Saídas 238.910,00 132.033,88 -45%

3º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 014/2013                                                       

Período 01/03/2014 a 05/05/2014.

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período

 
    

     
NOTA 1 – O valor mencionado no Item 1.1.3 na 1ª coluna (Previsto) refere-se à conta Outras Receitas mencionadas no Quadro Orçamentário. 
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6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

 

Das Receitas 

 

Em conformidade com o Contrato, a SETRE repassou à Contratada o valor de R$ 400.000,00 

(Quatrocentos mil reais). Os demonstrativos apresentados de receitas e despesas do período 

registram saldo inicial de R$ 381.646,78 (Trezentos oitenta um mil, seiscentos e quarenta seis 

reais e setenta oito centavos), rendimentos oriundos de aplicação financeira no valor de R$ 

4.124,67 (Quatro mil, cento vinte quatro reais e sessenta sete centavos), totalizando o montante 

de R$ 385.771,45 (Trezentos oitenta cinco mil setecentos setenta um real e quarenta cinco 

centavos).  

 

Das Despesas 

 

Como informado pela Contratada, à despesa incorrida com pessoal no período somou R$ 

36.021,27 (Trinta seis mil, vinte um real e vinte sete centavos), ou seja, 82% menor que o 

previsto que é de R$ 203.910,00 (Duzentos três mil, novecentos e dez reais) comportando-se 

dentro do limite de 65% do valor da receita estabelecido para a rubrica.  

 

A despesa apresentada incorrida com Serviços de Terceiros foi 37% maior que a prevista para o 

período, situação não justificada pela Contratada. Todavia, apresenta a existência da 

contratação de pessoal via contrato de Prestação de Serviços. 

 

Para a rubrica Despesas Gerais foi apresentado desembolso no valor de R$ 24.030,40 (Vinte 

quatro mil, trinta reais e quarenta centavos) e para Aquisição de Bens Permanentes no valor de 

R$ 23.210,00 (Vinte três mil, duzentos e dez reais) ambas não apresentam programação de 

desembolso no Quadro Orçamentário da Organização Social. Em suma, com todas as 

adversidades apresentadas o valor total para as despesas do período foi de R$ 132.033,88 

(Cento trinta dois mil, trinta três reais e oitenta oito centavos) não ultrapassando o dispêndio 

previsto para saídas de recursos.  
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7. AVALIAÇAO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

 

A entidade registra que a pesquisa de satisfação foi realizada por agente externo, cuja 

investigação entrevistou 11 líderes de empreendimentos atendidos no período.  Da avaliação, 

oito líderes avaliaram com nota máxima - 10 (dez) os serviços prestados. Os demais, cada um, 

avaliaram com notas: sete oito e nove.  Constam qualitativamente as avaliações feitas pelos 

líderes. 

 

Nesse tipo de avaliação chama atenção apenas somente uma pessoa por empreendimento ter 

sido entrevista e tão somente a liderança.  A entidade precisa descrever melhor a metodologia, 

assim como procurar desenvolver uma pesquisa que contemple o universo dos usuários. 

No trimestre em análise, 18 empreendimentos foram assistidos, apenas 11 líderes foram 

entrevistados.  Cumpre ressaltar que a economia solidária trabalha na perspectiva da 

autogestão e o empoderamento de todos os envolvidos no processo. Então, não é recomendável 

a pesquisa centrar na figura da liderança. 

 

 

8. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO 

 

Não se registraram manifestações da Ouvidoria Geral do Estado. 

 

 

9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 

Não houve registrado manifestações de órgão de controle, acerca do Contrato de Gestão em 

pauta. 

 

 

10. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

 

 Não houve constatado descumprimento das cláusulas contratuais.  

 

 

11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS 

 

Haja vista o cumprimento integral de todas as metas pactuadas não há incidência de descontos. 

 



 

    03º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 014/2013 - Período de 01/03/2014 a 05/05/2014 

Página 12 de 13 

 

 

12. RECOMENDAÇÕES 

  

A Organização Social precisa encaminhar a lista de pessoal contratada com as respectivas 

funções. 

 

A Organização deve melhorar os procedimentos relacionados à avaliação dos serviços prestados, 

assim como evidenciar os percentuais obtidos através de gráficos.  

 

A Cediter precisa utilizar a designação “Organização Social”, após o nome da entidade, nos 

documentos oficiais, bem como nos materiais de divulgação dos serviços relacionados ao 

Contrato de Gestão. 

 

Deve manter a posse dos veículos e disponibilizá-los integralmente para a equipe técnica 

visando desenvolver os serviços prestados pelo Cesol da melhor forma possível com base na 

eficiência e continuidade da prestação do serviço. 

 

Encaminhar imediatamente os Planos de Ação, por empreendimento, realizados após o Estudo 

de Viabilidade Econômica. Verifica-se que esses documentos foram construídos de forma 

limitada em cada um deles, limitou-se a apresentar os Planos de forma genérica. 

 

 

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, 17 de novembro de 2014. 
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Juliana Lins Schiesser 
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Karine Conceição de Oliveira 
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Ubaldo Andrade Sousa Filho 

Membro da Comissão 
 

 

 
Estando de acordo com os achados, recomendações e conclusões da Comissão de 

Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão, subscrevo o presente Relatório, indicando o 

seu encaminhamento ao Secretário Nilton Vasconcelos Júnior, ao Conselho Deliberativo da 

Associação Beneficente Josué de Castro e ao Conselho de Gestão das Organizações Sociais – 

CONGEOS. 

 

Salvador,           de novembro de 2014. 

 

 

 

Milton Barbosa de Almeida Filho 

Superintendente de Economia Solidária 


