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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório, referente ao período de 1º/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. 

156/2012, celebrado entre a PANGEA – Centro de Estudos Socioambientais e esta Secretaria 

para o gerenciamento do Centro Público de Economia Solidária – Cesol/Metropolitana II, 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, por meio 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/Metropolitana 02, localizado na Rua Professor 

Constantino Vieira, nº 04, Mares, Salvador - Bahia, 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 19 pessoas, contratadas em regime celetista, aptas às 

funções do cargo por elas ocupados. 

 

A capacidade operacional de atendimento é de 18 empreendimentos cumulativos 

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

 

O Contrato de Gestão nº. 156/2012, com vigência a partir de 11/12/2012 até 10/12/2014 e 

valor global R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), tem por objeto gerência do Serviço 

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

Público de Economia Solidária-Cesol/Metropolitana II, sediado nesta Capital, em conformidade com 

as especificações e obrigações constantes do Instrumento Convocatório, com as condições previstas 

nesse Contrato e na Proposta de Trabalho apresentada pela CONTRATADA, PANGEA–Centro de 

Estudos Socioambientais, 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 quarta 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. 

 

Segundo o relato da Contratada, a demora no recebimento dos recursos repassados 

ocasionou problemas em relação a motivação da equipe técnica e expectativa de suspensão parcial 

das atividades culminando na descontinuidade do projeto, acarretando a tomada de soluções atípicas 

na execução dos serviços, implicando com isto, um impacto negativo no desempenho do Cesol. 

  

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*
Pontuaçã

o Máxima

Previsto Realizado % Alcance

1

Oficinas Temáticas 

(Sensibilização) 

Realizadas

Oficinas Temáticas 

Realizadas
100% = 10 pontos 2 20 100% 2 100% 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 18 36 100% 30

4
Assistência técnica 

socioprodutiva

Número de 

empreendimentos 

assistidos

36 = 10 pontos 3 30 18 36 100% 30

5
Assistêcia técnica 

específica

Número de 

empreendimentos 

capacitados

36 = 10 pontos 3 30 18 36 100% 30

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 N/A N/A N/A N/A N/A

8
Assistência técnica 

em comercialização

Número de 

empreedimentos 

assistidos

36 = 10 pontos 3 30 18 18 100,00% 30

9

Empreendimentos 

e famílas com 

informações 

atualzadas

Número de 

empreendimentos
18 = 10 pontos 3 30 18 125 30

TOTAL 220 220

4º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 156/2012 - 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.  

Foram realizadas 02 (duas) oficinas, superando a meta em 100%. A contratada relata ter 

mobilizado para a primeira oficina 51 empreendimentos da área de abrangência e teve a participação 

efetiva de 9 dos convidados. A contratada inovou o método de realização da oficina, compilando 10 

temas em um único dia, não havendo, assim, perda de produtividade dos empreendimentos 

participantes. O controle de participação foi apresentado na lista de presença e canhotos preenchidos 

dos convites entregues. A mobilização para as oficinas, segundo relato da contratada, foi feita via 

mala direta e entrega presencial dos convites (in loco). A contratada detalhou o conteúdo 

programático da oficina, com a respectiva carga horária por tema. 

 Na segunda oficina a contratada também inovou no método, realizando a “oficina itinerante”, 

que consiste em a atividade acontecer na sede de um dos empreendimentos convidados, chamando 

à participação a comunidade local. Nesta oficina, segundo lista de presença apresentada, 

participaram 12 pessoas.  

 

 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. 

A contratada relata ter realizado 30 estudos de viabilidade econômica que na primeira fase 

priorizou o diagnóstico, o preenchimento das planilhas e identificação do ponto de equilíbrio. A 

contratada, ainda, demonstrou no relatório, de forma sintetizada, as informações prioritárias do EVE 

e dos planos de ação.   

 

 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). 

No relatório a contratada apresenta uma lista contendo a relação dos empreendimentos 

atendidos e um breve descritivo das atividades. Contudo, não apresenta o conteúdo programático da 

assistência, número de participantes de cada atendimento, como os atendimentos se alinham com os 

planos de ação. 

 

 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. 
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De igual maneira a meta anterior, a contratada relata brevemente as atividades sem 

apresentar como estas dialogaram com os planos de ação. 

 

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

36 empreendimentos associativos, mediante consultoria contratada. 

A contratada relata que as capacitações foram organizadas a partir dos diagnósticos feitos 

como o EVE e planos de ação. As demandas mais recorrentes vieram da área de gestão, 

comunicação/ design e pedagogia. O relatório apresenta uma tabela contendo os nomes dos 

empreendimentos e as capacitações que estes receberam.   

 

 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 relatório, a orientação ao crédito foi tema transversal da demais oficinas, 

entretanto, para a oficina específica de crédito apenas 18 empreendimentos participaram. A 

participação na oficina de orientação ao crédito não implica na tomada do crédito por parte dos 

empreendimentos. 

 

 Encaminhamento, na sua totalidade, dos empreendimentos recomendados a contrair crédito, 

pelo estudo de viabilidade econômica, às agências de microcrédito. (Observação: Trata-se de meta 

condicionada)  

Meta não se aplica ao trimestre em avaliação. 

 

 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. 

A contratada realizou feiras de economia solidária a fim de cumprir a meta estabelecida, 

convém ressaltar que a formação em comercialização é item indispensável para a sustentabilidade 

dos empreendimentos, por isso o contrato prevê a disponibilidade de um espaço fixo para 

comercialização.  

 

 Atualização cadastral de empreendimentos e respectivas famílias, em número de 18 (dezoito) 

unidades.  

A atualização cadastral foi realizada pela contratada e verificada por técnico da SESOL no 

sistema CadCidadão. 
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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 690,13

(S.1) Repasse do Contrato de Gestão 800.000,00

(S.2) Outras receitas - especificar 871,20

(A) Total de Entradas do Periodo 800.871,20

(B) Total de Saídas do Período 510.866,74

(C) Saldo Financeiro do Período (A-B) 290.004,46

(D) Saldo Acumulado (S+C) 290.694,59

Composição Financeira do Saldo Acumulado

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

(D.2) Saldo Extrato CI  (por conta bancária) 289.576,94

(D.2.1)   Saldo fundo fixo 0,00 1.117,65

Saldo Ajustado 0,00 290.694,59

Recursos Provisionados e Comprometidos

(E) Recursos Provisionados 220.959,62

(F) Recursos Comprometidos 69.734,97

(G) Total de Recursos Provisionados e Comprometidos (E + F) 290.694,59

4° Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº156/2012 - Período 1°/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 800.000,00 510.956,74 -36%

1.1.2 Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras 0,00 431,98 #DIV/0!

1.1.3 Outras Receitas (Capitação de Recursos) 0,00 #DIV/0!

1.2 Devoluções 0,00 0,00 #DIV/0!

(A)Total de Entradas 800.000,00 511.388,72 -36%

2. Saída de Recursos Previsto Realizado Variação Percentual

2.1 Despesas de Pessoal

2.1.1 Remunerações (CLT) 136.500,00 129.576,14 -5%

2.1.2 Encargos 94.967,67 108.946,22 15%

2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal 26.688,00 25.646,20 -4%

2.1.4 Outros    ( diárias) 0,00 0,00 #DIV/0!

Subtotal (Pessoal) 258.155,67 264.168,56 2%

2.2 Serviços de Terceiros 76.000,00 235.240,04 210%

2.3 Despesas Gerais 60.844,33 11.548,14 -81%

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

2.5 Aquisição de Bens Permanentes 5.000,00 0,00 -100%

(B)Total de Saídas 400.000,00 510.956,74 28%

4º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 156/2012 - Período 01/10/2013 a 31/12/2013

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período

 
Nota – O valor referente ao item 2.2 na 3ª coluna (Previsto) agrega os valores constantes nos itens 2.2; 2.3; 2.6 e 2.7 e o 
valor referente ao item 2.3 da mesma coluna agrega os valores constantes nos itens 2.5 e 2.9 da mesma planilha integrante 
da proposta da Contratada. 
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6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

 

Das Receitas 

 

A Setre repassou à conta da Contratada o montante de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil 

reais), referente a 3° parcela com atraso de 87 (oitenta e sete) dias da data prevista no Contrato e 

R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), referente a 4° parcela com atraso de 70 (setenta).   

Segundo relato da Contratada, em suas considerações finais, o fato comprometeu a execução 

financeira, sem contudo intervir na manutenção dos serviços a ponto de interrompê-los, com os dois 

repasse feitos no trimestre foi possível quitar os débitos referentes ao 3° trimestre e aprovisionar 

recursos para o trimestre seguinte.   

 

O demonstrativo de receitas e despesas apresentado registra saldo inicial no montante de R$ 

690,13 (seiscentos e noventa reais e treze centavos), somados às entradas de recursos, a receita do 

período alcançou o montante de R$ 800.690,13 (oitocentos mil seiscentos e noventa reais e treze 

centavos). 

 

Das Despesas 

 

Segundo os registros a despesa incorrida com pessoal, no período, limitou-se a 95% do 

previsto, com isto comportou-se dentro do limite de 65% do valor da receita estabelecido para a 

espécie. Tal situação, embora não explicada pelo gestor, atribui-se tenha decorrido do desligamento 

de dois funcionários.   

 

Segundo ainda os registros, a despesa incorrida com serviços de terceiros teve um acréscimo 

de 210%. Tal situação, embora não explicada pelo gestor, atribui-se tenha decorrido do fato do 

atraso do repasse da 3° parcela/3° trimestre, sendo os pagamentos referentes ao período citado 

compensados com a liberação do recurso no 4° trimestre. 

 

De modo igual às despesas com pessoal, uma das hipóteses dentre outras plausíveis para 

explicar a situação de decréscimo com despesas gerais e aquisição de bens permanentes, repousa no 

atraso do repasse dos recursos financeiros. 

 

7. AVALIAÇAO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

 

Consta no Relatório apresentado a avaliação individualizada das oficinas realizadas no 

período, com a consolidação dos dados apurados. Bem como a avaliação das pessoas que buscam 

atendimento direto na sede do CESOL. 
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De acordo com as análises apresentadas a satisfação do publico beneficiário, de modo geral, 

qualifica o atendimento como bom e ótimo. 

 

8. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO 

 

Não houve constatado, até então, registro de manifestações na Ouvidoria Geral do Estado 

acerca do Contrato em pauta.  

 

 

9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 

Não se tem conhecimento de manifestações de órgãos de controle sobre o Contrato de 

Gestão em referência. 

 

 

10. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

 

A Contratada cumpriu coma as cláusulas contratuais. 

 

Quanto à Contratante verificou-se tê-la procedido ao repasse dos recursos financeiros 

acordados, com atraso de 87 dias da 3° parcela, referente ao terceiro trimestre, e 70 dias da 4° 

parcela, referentes ao respectivo trimestre, em desconformidade com a Cláusula Quarta do 

Instrumento que preconiza - “Realizar tempestivamente o repasse dos recursos financeiros à 

CONTRATADA”.  

 

 

11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS 

 

Não se registrou descontos para o período. 

 

12. RECOMENDAÇÕES 

 

Encaminhar junto ao relatório trimestral do próximo o período o relatório de retenção de FGT 

discriminado. 

 

13. PARECER CONCLUSIVO 

Centrado nos registros pertinentes à execução das metas estabelecidas, nos demonstrativos 

de aplicação dos recursos repassados pelo Estado, e no que impõe as cláusulas contratuais, 
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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 os efeitos decorrentes das não-conformidades e inadequações, 

até onde se observou, não comprometem a prestação de contas, porquanto entendidas erros 

passíveis de serem saneados.  

 

Salvador, 14 de maio de 2014 

 

 

__________________________________ 

Joselito R. Moura 

Coordenador da Comissão 

__________________________________ 

Albene Diciula Piau Vasconcelos  

Membro da Comissão 

 

 

__________________________________ 

Roberto Evison do Rosário Silva  

Membro da Comissão 

 

 

__________________________________ 

Lara Sousa Matos Andrade  

Membro da Comissão 

 

__________________________________ 

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 
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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 do PANGEA – 

Centro de Estudos Socioambientais e ao Conselho de Gestão das Organizações Sociais - CONGEOS. 

 

Salvador, 14 de maio de 2014.                 

 

 

______________________________________ 

Milton Barbosa de Almeida Filho 
Superintendente de Economia Solidária 

Unidade de Monitoramento e Avaliação 


