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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. 

155/2012, celebrado entre a PANGEA – Centro de Estudos Socioambientais e esta Secretaria 

para o gerenciamento do Centro Público de Economia Solidária – Cesol, no território Região 

Metropolitana 4, 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 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, 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/Região Metropolitana 4, localizado na Avenida Ulisses 

Guimarães n.º 4024 no bairro de Sussuarana, na sede do Município de Salvador – 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 23 pessoas, contratadas em regime celetista. 

 

A capacidade operacional de atendimento descrita em proposta, pela contratada, foi de 25 

empreendimentos para o oitavo trimestre, sendo que a assistência é cumulativa a partir do terceiro 

trimestre, ao longo da execução deste Contrato, abrangendo todo o território delimitado.  
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3. GESTÃO DO CONTRATO  

 

O Contrato de Gestão nº. 155/2012, com vigência a partir de 10/12/2012 até 09/12/2014 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, implantado no Território Região Metropolitana, lote 4, do Estado da 

Bahia, 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.  

 

É importante mencionar que no trimestre em análise, a Contratante repassou com atraso a 8ª parcela 

do recurso financeiro e a entidade entregou o relatório para análise com atraso. Não houve 

constatado no período sob análise, inobservância pelas partes de outras cláusulas contratuais.  

 

 

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 encaminhou ao superintendente da Sesol. 

 

O processo de elaboração do Relatório de Monitoramento e Avaliação pautou-se no relatório 

apresentado pela Contratada - OS (Organização Social). E foi subsidiado com elementos intrínsecos do 

objeto de avaliação – cumprimento de meta e de cláusula contratual – no período referenciado. A sua 

redação final ocorreu à conclusão da análise do relatório recebido, do quanto constatado durante o 

acompanhamento e do resultado das diligências. 

 



   8º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 155/2012 - Período de 01/10/2014 a 10/12/2014 

Página 5 de 16 

 

5. COMPARATIVO DAS METAS PACTUADAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

8º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 155/2012 - Período 01/10/2014 a 10/12/2014 

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

          

Nº. Indicador Forma de Cálculo Parâmetro Peso* 
Pontuação 

Máxima 
Meta Pontuação Obtida 

      
1Previsto Realizado 

% 
Alcance 

 

1 

Oficinas Temáticas 

(Sensibilização) 
Realizadas 

Oficinas Temáticas 
Realizadas 

100% = 10 pontos 2 20 1 2 200%  20 

2 
Estudos de viabilidade 

econômica realizados 

Número de estudos de 
viabilidade econômica 

realizados 

18 =10 pontos 3 30 18 25 139% 30 

3 
Assistência técnica 

gerencial 
Número de 

empreendimentos assistidos 
90 =10 pontos 3 30 108 140 130% 30 

4 
Assistência técnica 

socioprodutiva 

Número de 

empreendimentos assistidos 
90 = 10 pontos 3 30 108 149 138% 30 

5 
Assistência técnica 

específica 

Número de 

empreendimentos 
capacitados 

90 = 10 pontos 3 30 108 140 130% 30 

6 
Orientação acesso ao 

crédito 

Número de 
empreendimentos 

orientados 

18 = 10 pontos 2 20 18 43 239% 20 

7 

Empreendimentos 

encaminhados à 
agência microcrédito 

Empreendimentos 

encaminhados à agência 
microcrédito 

100% aptos pelo 
EVE = 10 pontos 

3 30 100% ... ... 30 

8 
Empreendimentos  

     que acessaram ao 

microcrédito 

Percentual de 
empreendimentos que 

acessaram 

100% aptos pelo 
encaminhamento = 

10 

3 30 50% ... ... 30 

9 
Assistência técnica em 

comercialização 
Número de 

empreendimentos assistidos 
90 = 10 pontos 3 30 108 140 130% 30 

10 
Empreendimentos e 

famílias com 

informações atualizadas 

Número de 

empreendimentos 
18 = 10 pontos 3 30 18 40 222% 30 

  
TOTAL       2202 

PONTUAÇÃO TOTAL ALCANÇADA 

(A) 
220 

          

     PONTUAÇÃO MÁXIMA (B) 280 (220) 

     % ALCANCE DAS METAS (A/B) 100% 

                                                 
1
 Cumpre ressaltar que a análise aqui desenvolvida foi em face dos serviços mínimos estabelecidos no Edital 09/2012. Quando do processo de 

seleção, a entidade apresentou incremento de metas, razão pela qual algumas metas estão apresentando percentuais acima de 100%.  

 
2
 A nota máxima ficou em 220 pontos, haja vista as metas “Empreendimentos encaminhados à agência de microcrédito e Empreendimentos que 

acessaram microcrédito” serem metas condicionadas à vontade/disponibilidade dos empreendimentos. 
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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 Organização Social não apresentou os dados referentes a esta meta. A mesma deve encaminhar 

imediatamente as informações, a metodologia empregada e os resultados aferidos para que a meta 

superior seja mensurada e avaliada pela Comissão de Acompanhamento e Monitoramento. 

 
 

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

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

evento.  

 
Segundo o relatório apresentado, foram realizadas 2 (duas) oficinas itinerantes de sensibilização: 

Cooperativa de Catadores Cooperbrava e Feira de Agricultura Familiar e Economia Solidária - Fenagro, 

para apresentação do Centro Público de Economia Solidária. O público foi mobilizado pelo Cesol e 

pelos parceiros.  

 

Os temas versaram sobre princípios e formas organizativas da economia solidária, apresentação do 

Cesol e seus serviços para a comunidade. A oficina realizada na Cooperbrava, em parceria com o 

Centro de Referência de Assistência Social – CRAS da Mata Escura, contou com a presença de 22 

participantes, enquanto que na Fenagro estiveram presentes 15 participantes. 

 

 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 que mobilizou, por meio de contato telefônico e visitas, diversos 

empreendimentos para levantamento de dados do EVE. As estratégias utilizadas foram: sensibilização 

da comunidade, indicações de grupos produtivos por meio dos empreendimentos já assessorados pelo 

Cesol e através da parceria feita com o CRAS, assim como nas feiras de comercialização. Este trabalho 

possibilita identificar novos grupos que se enquadram no perfil econômico solidário.   

 

No total, 25 empreendimentos foram priorizados e contemplados com o estudo de viabilidade, como 

previsto na meta do projeto. Foi elaborada uma agenda de trabalho na sede do empreendimento e no 
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Cesol, consignando a sistematização e análise das informações resultantes do estudo e dos planos de 

ação. 

 

 Assistência gerencial a 108 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 Contratada relata que prestou atendimento gerencial a 140 empreendimentos, conforme citação no 

Relatório. E com base nos planos de ação, continua levando orientações técnicas para auxílio da 

gestão administrativa, financeira, identidade visual e jurídica. Dentre estas, a organização do 

empreendimento para o negócio e criação de marcas são os serviços mais solicitados. Informa que 

estas ações foram prestadas na sede dos grupos, no Cesol, no Espaço Solidário e nas feiras realizadas 

durante o trimestre.  

 

Tais resultados do estudo mencionado não foram apresentados ou comentados, assim como não 

informa como se deu a implementação de tais instrumentos. Recomenda-se a Organização em Nota 

Complementar descrever de forma detalhada as ações efetivadas e os respectivos empreendimentos 

envolvidos, visando oferecer ao Relatório maior número de informações indispensáveis à confirmação. 

 

 Assistência técnica socioprodutiva a 108 empreendimentos associativos, fundada 

no acompanhamento das rotinas destes e em sugestões com vistas à melhor execução 

das suas atividades produtivas, mediante visitas técnicas. 

 

Segundo o relatório apresentado, a contratada acompanhou as ações de 149 empreendimentos, 

objetivando a execução desse serviço via acompanhamento por meio das visitas técnicas. Ainda, 

pontua que a assessoria junto aos empreendimentos permitiu mudanças, a exemplo, do aumento da 

renda, da divulgação, comercialização no Espaço Solidário, participação em feiras, conhecimento 

técnico administrativo e criação de marcas. 

 

Tais resultados não foram comentados com detalhe. Cumpre ressaltar a importância da descrição dos 

resultados e a relação de empreendimentos atendidos. Informar através de Nota Complementar. 

 

 Assistência técnica específica que consiste no provimento de capacitação técnica 

especial a 108 empreendimentos associativos, mediante consultoria contratada. 
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Segundo o relatório encaminhado pela Organização Social, a capacitação técnica específica a cada 

empreendimento assistido foi desenvolvida a partir de um diagnóstico com base nos atendimentos 

gerenciais que identificaram tais demandas. A Contratada vislumbra-se no relatório, que 140 

empreendimentos foram capacitados. 

 

A contratada relata que para atender as demandas, foram realizadas consultorias especificas e 

oficinas junto aos empreendimentos com os temas: controles de gestão (implantação e 

acompanhamento do Sistema Solidarium), software de gestão financeira executado em plataforma 

WEB, plano de negócios (elaboração e acompanhamento do plano nos empreendimentos potenciais), 

segredos do sucesso no ramo de alimentos, moda (como diferencial de mercado) e 

empreendedorismo e superação. 

 

 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 durante a execução da meta procedeu à orientação ao crédito para 43 

empreendimentos assistidos, por meio de visitas realizadas pelos técnicos que abordaram as linhas de 

financiamento existentes e acesso ao crédito.  

 

 Encaminhamento, na sua totalidade, dos empreendimentos recomendados a 

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

 

A Organização Social não apresentou informações referentes a este item. Cumpre informar que se 

trata de uma meta condicionada, razão pela qual não impactou diretamente na pontuação e 

percentual fixados. Desse modo, a pontuação máxima ficou estabelecida em 220 pontos, haja vista 

que essa meta não entrou no cálculo para verificação de percentual e cumprimento de metas.  

 

 Empreendimentos que acessaram ao microcrédito após análise da documentação e 

aprovação do crédito pela agência concedente.  

 

Aplica-se neste tópico a mesma orientação descrita acima. Neste trimestre, não consta relatado pela 

Organização Social encaminhamento de empreendimentos para acesso ao crédito. 

 

 Assistência técnica em comercialização a 108 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 



   8º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 155/2012 - Período de 01/10/2014 a 10/12/2014 

Página 9 de 16 

 

disponibilização de espaços físico e virtual destinados à formação em práticas de 

comercialização. 

 
A contratada informa ter prestado atendimento a 140 empreendimentos por meio da promoção e 

organização de várias feiras itinerantes de economia solidária e participação em eventos.  

 

Neste trimestre foi inaugurado um espaço fixo de exposição e comercialização, com o intuito de ser 

um espaço de formação para os empreendimentos acompanhados pelo Cesol, assim como para 

fortalecer e ampliar os canais de comercialização dos empreendimentos de economia solidária. 

 

Encontra-se descrito no relatório, como principal estratégia de apoio a comercialização para os 

empreendimentos, a constituição de parcerias para a inserção em feiras e a própria realização das 

mesmas.  

 

Destas, foram citadas no documento as feiras realizadas em cinco Secretarias no CAB. Além destas, 

houve a participação de empreendimentos acompanhados pelo Cesol em outros eventos, tais como: 

feira de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social, Brechó Eco Solidário, feira na Ucsal, feira 

do Inema e feira na Justiça Federal.  

 

 Atualização cadastral de empreendimentos e respectivas famílias, em número de 

18 (dezoito) unidades.  

 

A Contratada informou que cadastrou 40 empreendimentos associativos e suas respectivas 

famílias, em consonância à orientação da Setre. E pontuou que procedeu ao lançamento das 

informações cadastrais no sistema “CAD CIDADÃO”. 

 

No geral, a partir do relatório apresentado pela Organização Social, é possível concluir que a entidade 

cumpriu as metas. De todo modo, cumpre ressaltar que a análise aqui desenvolvida foi em face dos 

serviços mínimos estabelecidos no Edital 09/2012.  
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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 320.269,81

(S.1) Repasse do Contrato de Gestão 0,00

(S.2) Outras receitas - Rendimentos 1.740,33

(A) Total de Entradas do Periodo 1.740,33

(B) Total de Saídas do Período 209.403,94

(C) Saldo Financeiro do Período (A-B) -207.663,61

(D) Saldo Acumulado (S+C) 112.606,20

Composição Financeira do Saldo Acumulado

(D.1) Saldo Extrato C/C  (por conta bancária) 50,00

(D.2) Saldo Extrato CI  (por conta bancária) 112.600,91

(D.3) Saldo Fundo Fixo 5,29

Saldo Ajustado (D.1+D.2) 112.656,20

Recursos Provisionados e Comprometidos

(E) Recursos Provisionados 107.263,37

(F) Recursos Comprometidos 52.076,10

(G) Total de Recursos Provisionados e Comprometidos (E + F) 159.339,47

8º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 155/2012 - 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 400.000,00 0,00 -100%

1.1.2 Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras 0,00 1.740,33 #DIV/0!

1.1.3 Saldo Período Anterior 0,00 320.269,81 #DIV/0!

1.2 Devoluções 0,00 0,00 #DIV/0!

(A)Total de Entradas 400.000,00 322.010,14 -19%

2. Saída de Recursos Previsto Realizado Variação Percentual

2.1 Despesas de Pessoal

2.1.1 Remunerações (CLT) 136.500,00 44.522,95 -67%

2.1.2 Encargos 94.967,67 33.936,49 -64%

2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal 26.688,00 7.901,00 -70%

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

Subtotal (Pessoal) 258.155,67 86.360,44 -67%

2.2 Serviços de Terceiros 111.000,00 114.451,96 3%

2.3 Despesas Gerais 18.844,33 8.591,54 -54%

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

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

(B)Total de Saídas 388.000,00 209.403,94 -46%

8º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 155/2012 - Período 01/10/2014 a 10/12/2014.

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período
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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$ 

320.269,81 (Trezentos e vinte mil, duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos) e R$ 

1.740,33 (Hum mil, setecentos e quarenta reais e trinta e três centavos) do rendimento de aplicação 

financeira, totalizado a receita de R$ 322.010,14 (Trezentos vinte dois mil, dez reais e quatorze 

centavos) no período.  

 

O saldo inicial informado decorre de valor remanescente do 7º trimestre. Relata a Contratada que a 

não realização do repasse no prazo previsto impossibilitou o Cesol de prestar serviços com maior 

efetividade, realizar as atividades e ações estratégicas planejadas para o 8º trimestre. Para solucionar 

tal situação, a OS declarou que recorreu à utilização dos recursos destinados as provisões garantindo 

o cumprimento das obrigações e o alcance das metas pactuadas para o trimestre em questão.  

 

 

Das Despesas 

 

Segundo apresentado, a despesa incorrida com pessoal, no período, foi no valor de R$ 86.360,40 

(Oitenta e seis mil, trezentos e sessenta reais e quarenta centavos), que é 33% do total de R$ 

258.155,67 (Duzentos e cinqüenta e oito mil, cento e cinqüenta e cinco reais e sessenta e sete 

centavos) previsto no edital. A Contratada comportou-se dentro do limite de 65% do valor da receita 

estabelecido para a rubrica e quanto a estes desembolsos, referem-se aos pagamentos realizados nas 

competências de outubro e novembro de 2014, por motivo de encerramento do Contrato nº 155/2012 

em 10 de dezembro de 2014. 

 

A despesa incorrida com Serviços de Terceiros, apresentada, verificou-se 3% maior que o previsto 

para o período. Segundo relato, justifica-se que no decorrer do trimestre foi necessária a contratação 

de consultorias específicas devido o aumento no quantitativo de atendimentos. Sendo assim, pôde 

atender relativamente as demandas e a execução das metas programadas.  

 

O total de gasto apresentado no período foi de R$ 203.403,94 (Duzentos e três mil, quatrocentos e 

três reais e noventa e quatro centavos), não foi realizada despesa com Aquisição de Bens 

Permanentes, e em geral a Contratada apresentou 54% do total de gastos esperados. 
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7. AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

 

Consta no Relatório apresentado que foi realizada a pesquisa de satisfação do usuário dos serviços do 

Cesol, abordando os seguintes critérios: avaliação do atendimento externo (via ficha de visitação e 

telefone), avaliação das oficinas e avaliação de qualidade no atendimento do Cesol (caixa de 

sugestões). 

 

Informa a contratada, que foram avaliados por meio de pesquisa de satisfação do usuário do Cesol 

479 atendimentos diretos, a qual relatada por meio de gráficos e tabelas. Segundo o indicador, na 

avaliação predominou o conceito “Ótimo” com aproximadamente 59%.  

 

Referente às oficinas de sensibilização, informa ter avaliado tendo como critérios: consistência, 

velocidade no atendimento, atendimento/atmosfera, acesso, custo, tangíveis, credibilidade/segurança, 

competência, flexibilidade. Relata que o resultado, segundo tabelas apresentadas, foi julgado positivo 

e com percentual “ótimo” em evidência.  

 

No quesito avaliação de atendimento no Cesol, relata que o resultado apresentado é fruto da consulta 

feita junto a todos os empreendimentos que visitaram o Cesol neste trimestre. Trata-se de uma 

pesquisa sistematizada para análise da qualidade do atendimento do Centro Público via formulário 

(não apresentado) depositado na caixa de sugestão. Informa que foram registrados 37 avaliações 

referentes a representantes de empreendimentos e pessoas da comunidade que visitaram o local no 

período.  

 

Sobre o atendimento na recepção, atendimento da equipe técnica, tempo de espera, acesso e 

instalações e encaminhamento do problema estes foram avaliados como “ótimo”. 

 

Quanto à pesquisa de avaliação de atendimento por telefone, a contratada informa que teve o 

conceito “ótimo” como maior percentual. Esta pesquisa serve para mensurar a qualidade da equipe 

técnica com relação aos serviços prestados pelo Cesol. Nesta avaliação o técnico faz contato com o 

empreendimento por telefone para verificar o grau de satisfação do mesmo.  

 

Para avaliação de desempenho com a sua equipe, a Organização Social utiliza a avaliação 360º. Os 

técnicos recebem feedbacks simultâneos de diversas fontes ao seu redor, e todos os indivíduos 

participam da avaliação, inclusive, o coordenador. Serve para estimular o valor, a excelência e as 

qualidades do técnico, assim como para a evolução dos relacionamentos interno e externo. 
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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 das cláusulas contratuais, além das que foram mencionadas 

ao longo do relatório: como atraso no repasse do recurso e a intempestividade na entrega do relatório 

por parte da Contratada. 

 

11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS 

 

Não há indicativo de aplicação de desconto no referente período. 

 

12. RECOMENDAÇÕES 

 

Objetivando melhoria na eficiência e na eficácia das ações do Cesol, inclusive de modo a tornar célere 

o seu acompanhamento e monitoramento, recomenda-se a Contratada, a necessidade de especificar 

objetivamente as ações gerenciais e socioprodutivas realizadas no período. 

 

No que se refere às consultorias, salienta-se que estas devem ser realizadas para o atendimento das 

necessidades específicas dos empreendimentos atendidos com vistas ao alcance da sua 

sustentabilidade, evitando-se assim consultorias para atividades meio. 

 

Apresentar, no conjunto de anexos encaminhado, produtos oriundos de consultorias que façam 

referências às áreas especificadas. Relacionar estas consultorias aos resultados e impactos finais nos 

empreendimentos assistidos, observando-se metodologia e linguagem adequadas as suas 

especificidades.  

 

Esclarecer, através de Nota Complementar, a contratação das consultorias relacionadas, pois as 

justificativas descritas no relatório, algumas inexistentes, não explicitam as demandas dos 

empreendimentos e se configuram como serviços atinentes a equipe técnica contratada pelo Cesol. 
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Justificar a contratação de equipe especifica para treinamento dos empreendimentos no sistema 

solidarium, sendo que, a equipe técnica fora treinada para isso e deveria replicar o treinamento. 

 

A Organização Social precisa encaminhar os produtos faltantes e os resultados das consultorias 

contratadas. Estes documentos devem ser assinados pelos respectivos responsáveis. 

 

Deve constar, apensado ao relatório, a lista de presença das atividades desenvolvidas no que tange 

principalmente as oficinas e assistências técnicas em tamanho papel ofício, em atenção ao legível. 

 

Expor no Centro Público, em local de fácil visualização, os meios de manifestação junto ao Sistema de 

Ouvidoria do Estado. 

 

Enviar cópia dos contracheques dos funcionários contratados referentes ao período do oitavo 

trimestre. 

 

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, 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 

saneamento. 

 

Salvador, 22 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 
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              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 PANGEA – Centro de Estudos 

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

 

 

Salvador,     de           de 2015. 

 

 

 

Milton Barbosa de Almeida Filho 
Superintendente de Economia Solidária e Cooperativismo 

 


