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1. INTRODUÇÃO 

 
 

O presente Relatório, referente ao período de 10/10/2013 a 31/12/2013, 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 - FEME 

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 nº 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 constituída 

para este fim, através da Portaria nº 070/2013, de 03/04/2013, Comissão composta pelos 

seguintes membros: Joselito Reis Moura, Albene Diciula Piau Vasconcelos, Karine Conceição de 

Oliveira, Naiane Gaspar Nunes, Roberto Evison do Rosário Silva, Lara Sousa Matos Andrade, 

Silvia Maria Bahia Martins, Taísa Araújo Reis e Ubaldo Andrade Souza Filho. 

 

 

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. 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 20 pessoas, contratadas em regime 

celetista, aptas às funções do cargo por elas ocupadas. 

 

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. 164/2012, com vigência a partir de 12/12/2012 até 

11/12/2014 e valor global R$ 3.186.388,46, tem por objeto gerência do Serviço de Assistência 

Técnica aos Empreendimentos Associativos Populares e Solidários, prestado no Centro Público 

de Economia Solidária, implantado na Região Metropolitana 3, 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, Organização Social Filhos do Mundo - FEME, sem ocorrência de modificações.  

 

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

relatórios periódicos. Ressalvado o não repasse ainda da sexta parcela dos recursos financeiros, 

pela Contratante, em conformidade à Cláusula Oitava do Contrato, não houve constatado no 

período sob análise, inobservância pelas partes a outras cláusulas contratuais. 

 

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

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 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 4º TRIMESTRE  ANUAL 

 

30/04/2013 

 

30/07/2013 

 

30/10/2013 

 

 

14/05/2014 

 

30/06/2014 

 

 

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 tanto 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. 
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5. COMPARATIVO DAS METAS PACTUADAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

Nº. Indicador Forma de Cálculo Parâmetro Peso*
Pontuação 

Máxima

Previsto Realizado % Alcance

1

Oficinas Temáticas 

(Sensibilização) 

Realizadas

Oficinas Temáticas 

Realizadas
100% = 10 pontos 2 20 100% 13 100% 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

36 = 10 pontos 3 30 36 36 100% 30

4
Assistência técnica 

socioprodutiva

Número de 

empreendimentos 

assistidos

36 = 10 pontos 3 30 36 36 100% 30

5
Assistêcia técnica 

específica

Número de 

empreendimentos 

capacitados

36 = 10 pontos 3 30 36 ... ... ...

6
Orientação acesso ao 

crédio

Número de 

empreendimentos 

orientados

18 = 10 pontos 2 20 18 18 100% 20

7

Empreendimetos 

encaminhados a 

agência microcrédito

Percentual de 

empreendimentos 

encaminhados

100%  aptos pelo 

EVE
3 30 100% NA NA NA

8
Assistência técnica em 

comercialização

Número de 

empreedimentos 

assistidos

36 = 10 pontos 3 30 36 36 100% 30

9

Empreendimentos e 

famílas com 

informações 

atualzadas

Número de 

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

TOTAL 250 190

(EVE)  Estudo de Viabilidade Econômica. 250PONTUAÇÃO MÁXIMA (B)

4º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 161/2012 - Período 01/10/2013 a 31/12/2013

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

PONTUAÇÃO TOTAL ALCANÇADA (A)

Meta Pontuação 

Obtida
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5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS 

 

Foram pactuadas nove metas para cumprimento no quarto trimestre do ano em curso, 

as quais consistem na execução de ações, consoante seguem delineadas: 

 

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

priorização dos empreendimentos associativos no território e a avaliação do evento.  

 

Relata a Contratada que realizou treze oficinas temáticas, suplantando a meta 

estabelecida. Aponta que as maiores demandas dos empreendimentos foram: o que é economia 

solidária, planejamento organizacional, comercialização, marketing, projetos, linhas de crédito e 

resolução de conflitos internos dos grupos. 

Nas oficinas foram realizados curso de viabilidade econômica, comércio justo e solidário, 

consumo consciente, empreendedorismo negro, cidadania, inserção digital, planejamento e 

gestão, associativismo/cooperativismo, formação de redes, desenvolvimento de produto, 

práticas em comercialização e contabilidade.  

 

O relato não vem acompanhado de listas de presença. Ratificamos a solicitação de que 

estas sejam acostadas nas próximas prestações de contas.  As oficinas foram avaliadas pelos 

empreendimentos participantes, concluindo-se, de modo geral, que foram satisfatórias.   

 

 

 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. 

 

O Relatório apresentado pela Contratada dá conhecimento de que foram realizados 

estudos de viabilidade econômica junto a 18 empreendimentos associativos, embora não 

estejam devidamente caracterizados. A agenda de atividades está descrita, mas não 

constam da prestação de contas os consequentes planos de ação. Estes precisam ser 

detalhados e integrados ao documento, conforme determinação contratual. 

 

 Assistência gerencial a 36 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). 

 

Segundo o Relatório, deu-se continuidade aos empreendimentos, no quarto trimestre, 

no que diz respeito à assistência técnica gerencial. 



    4º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 164/2012 - Período de 01/10/2013 a 31/12/2013 

 

Página 8 de 15 

 

 

De forma muito genérica, informa que os grupos tiveram acompanhamento gerencial 

dos técnicos para resolução dos problemas detectados. 

 

Dentre as demandas identificadas destacam-se: criação de marca, regulamentação 

jurídica, formação de preço, assistência em comércio, formação de vendas, comércio em feiras e 

formatação de rede. Registramos a ausência de registro fotográfico e lista de presença. 

 

 Assistência técnica socioprodutiva a 36 empreendimentos associativos, fundada no 

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

suas atividades produtivas, mediante visitas técnicas. 

 

O Relatório fez o registro de que essa meta foi cumprida, embora não descreva as 

especificidades de cada empreendimento. Registramos a ausência de registro fotográfico e lista 

de presença. 

 

 Assistência técnica específica que consiste no provimento de capacitação técnica especial a 

36 empreendimentos associativos, mediante consultoria contratada. 

  

A Contratada relata que realizou 24 capacitações durante o 4º trimestre, sendo elas nas 

áreas de nutrição, melhoramento de produtos, projetos e assessoria cultural (coreografia e 

produção de evento), todavia não menciona a pessoa jurídica e/ou física para a realização das 

mesmas, assim como não identificamos registro fotográfico e lista de presença das capacitações. 

 

 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.  

 

Segundo relato, os 18 empreendimentos foram efetivamente orientados nesse 4º trimestre 

para o acesso ao crédito, mas apenas 02 fizeram adesão. Percebemos a ausência de registro 

fotográfico e lista de presença. 

 

 

 Encaminhamento, na sua totalidade, dos empreendimentos recomendados a contrair 

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

 

A contratada relata que em virtude da maioria dos empreendimentos estarem em fase de 

regulamentação documental não foi possível acessarem ao crédito. Apenas dois dos 
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empreendimentos orientados fizerem uso do mesmo: Sonhos Possíveis para aquisição de 

matéria-prima e equipamentos e a Canore conjuntamente com o complexo de reciclagem.  

 

 Assistência técnica em comercialização a 36 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. 

Conforme consta no relatório, os empreendimentos foram articulados e incentivados a 

participarem de feiras e eventos. 

 

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

(dezoito) unidades.  

 

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/).   

 

Do exposto, apesar dos equívocos de interpretação destacados e da ausência de alguns 

documentos comprobatórios (listas de presença e registro fotográfico), conclui-se que das metas 

pactuadas para o período, tão-somente uma delas não foi executada na sua totalidade. A não 

execução desta meta foi, como declarado, consequência do cumprimento da agenda dos 

empreendimentos e em virtude dos diagnósticos realizados próximos ao período de final de ano, 

pois os mesmos encontravam-se em fase de produção e comercialização dos produtos. As 

demais foram cumpridas, alcançando-se 85% 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 0,00

(S.1) Repasse do Contrato de Gestão 749.760,08

(S.2) Outras receitas - especificar 3.329,93

(A) Total de Entradas do Periodo 779.290,01

(B) Total de Saídas do Período 382.508,62

(C) Saldo Financeiro do Período (A-B) 396.781,39

(D) Saldo Acumulado (S+C) 396.781,39

Composição Financeira do Saldo Acumulado

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

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

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

0,00

Recursos Provisionados e Comprometidos

(E) Recursos Provisionados

(F) Recursos Comprometidos

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

4º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 164/2012-Período 01/10/2013 a 31/12/2013

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 400.000,00 775.960,08 94%

1.1.2 Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras 0,00 3.330,29 #DIV/0!

1.1.3 Outras Receitas 0,00 0,00 #DIV/0!

1.2 Devoluções 0,00 0,00 #DIV/0!

(A)Total de Entradas 400.000,00 779.290,37 95%

2. Saída de Recursos Previsto Realizado Variação Percentual

2.1 Despesas de Pessoal

2.1.1 Remunerações (CLT) 114.600,00 112.820,40 -2%

2.1.2 Encargos 35.657,04 62.551,37 75%

2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal 20.523,00 1.999,20 -90%

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

Subtotal (Pessoal) 170.780,04 177.370,97 4%

2.2 Serviços de Terceiros 104.800,00 144.700,00 38%

2.3 Despesas Gerais 99.300,00 58.572,15 -41%

2.4 Tributos 0,00 2.138,63 #DIV/0!

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

(B)Total de Saídas 374.880,04 382.781,75 2%

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período



    4º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 164/2012 - Período de 01/10/2013 a 31/12/2013 

 

Página 12 de 15 

 

6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

 

 

Das Receitas 

 

Em conformidade com o Contrato firmado com a Setre foi repassado à Contratada, o 

valor de R$ 374.880,04 referente a 3ª parcela com atraso de 95 (noventa e cinco) dias da data 

prevista no contrato e R$ 374.880,04 referente a 4ª parcela com atraso de 60 (sessenta) dias 

de atraso.  

O demonstrativo apresentado de receitas e despesas não registra saldo inicial e quanto 

a rendimentos oriundos de aplicação financeira, o valor é de R$ 3.290,33 (três mil, duzentos 

noventa reais e trinta três centavos), totalizando R$ 3.290,33. 

 

 

Das Despesas 

 

Segundo informado, a despesa incorrida com pessoal somou R$ 112.820,40, ou seja, 

98% a menor que o previsto, desse modo, comportando-se dentro do limite de 65% do valor da 

receita orçada, estabelecido para a rubrica. A despesa incorrida com Serviços de Terceiros, 

apresentada, foi de 38% maior que a prevista para o período, contrapondo-se ao gasto em 

Despesas Gerais que foi de 59% do valor previsto. Essas contas, na sua totalidade, variaram em 

1%, no período. 

 

Relata a Contratada que o atraso no repasse do recurso referente ao 3º trimestre 

comprometeu o desenvolvimento das atividades, gerou a necessidade da busca por estratégias 

para manutenção mínima de serviços, suspensão de aquisições de Bens Permanentes e redução 

na oferta de serviços. 
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7. AVALIAÇAO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

 

Consta que foi realizado pesquisa de satisfação do usuário dos serviços do Cesol, a qual 

relatada por meio de tabelas cuja avaliação predominou os conceitos “Excelente” e “Bom”.  

Observe-se que os dados da pesquisa apresentados indicam carência de melhoria na 

qualidade do processo na sua elaboração, porquanto ficaram à margem do procedimento 

adotado técnicas básicas de Estatística. 

 

 

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 

 

Exceto a falta de repasse da sexta parcela dos recursos financeiros à Contratada, em 

desacordo à Cláusula Oitava do Contrato, não houve constatado descumprimento das demais 

cláusulas contratuais.  

 

 

11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS 

 

Apesar de a Contratada ter afirmado de boa-fé que cumpriu todas as metas, esta 

Comissão ao aprofundar a análise, verificou que a meta empreendimentos capacitados não foi 

cumprida na sua integralidade. Todavia, em vista do atraso no repasse de recursos financeiros 

pela Contratante, a Comissão, considerando essa circunstância importante na gestão dos 

contratos, sugere não se aplicar desconto. 
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12. RECOMENDAÇÕES 

 

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

surgimento de situações atípicas ou não contempladas no modelo exigido, usar do recurso Nota 

Explicativa.  

 

Extratos de contas correntes, de cotas investimentos e conciliação bancária devem fazer 

parte do 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, 14 de maio de 2014. 
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__________________________________ 

Silvia Maria Bahia Martins 

Membro da Comissão 

 

 

__________________________________ 

Taísa Araújo Reis 

Membro da Comissão 

 

 

__________________________________ 

Roberto Evison do Rosário Silva 

Membro da Comissão 

__________________________________ 

Karine Conceição de Oliveira 

Membro da Comissão 

 

 

__________________________________ 

Naiane Gaspar Nunes 

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, 14 de maio de 2014. 

 

 

 

____________________________________ 

Milton Barbosa de Almeida Filho 

 


