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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente Relatório, referente ao período de 10/12/2014 a 31/03/2015, 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. 

 

O período em análise (10/12/2014 a 31/03/2015) é maior que em relação a um trimestre devido ao 

término da vigência do contrato primitivo (dois anos) ter ocorrido em 10/12/2014, então, os dias 

restantes de dezembro foram adicionados ao primeiro trimestre de 2015.  

 

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 19 pessoas contratadas em regime celetista. 

 

A capacidade operacional de atendimento descrita na proposta de trabalho, pela contratada, foi de 

140 empreendimentos na carteira ativa para o nono trimestre, sendo que a assistência tem sido 

cumulativa desde o terceiro trimestre, ao longo da execução deste Contrato e abrange toda a área 

delimita. 
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3. GESTÃO DO CONTRATO  

 

O Contrato de Gestão nº. 155/2012, assinado em 10 de dezembro de 2012, teve o seu prazo de 

vigência prorrogado pelo período de dois anos, através do Primeiro Termo Aditivo, sendo o termo inicial 

deste em 10 de dezembro de 2014 e termo final para 10 de dezembro de 2016, com repasse de recurso no valor 

global de R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), permanecendo o objeto originário que é 

a 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 no Contrato e no Termo Aditivo, 

assim como na Proposta de Trabalho apresentada pela CONTRATADA, PANGEA – Centro de Estudos 

Socioambientais.  

 

A Organização Social foi notificada pela Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação 

da Setre para que apresentasse esclarecimentos quanto à diferença entre os valores das metas 

informadas e as pactuadas no Primeiro Termo Aditivo.  

 

O Pangea através de Nota Complementar, do dia 31 de julho de 2015, clareou o controvertido. As 

explicações passam a ser analisadas pela Comissão ao longo deste Relatório. 

 

Neste trimestre, a Contratante repassou a 9ª parcela do recurso financeiro, com atraso. Por sua vez, a 

Organização Social entregou, intempestivamente, em 08 de junho de 2015, o relatório para análise da 

Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação. 
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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, conforme cronograma seguinte:  

 

 

ORDEM PERÍODO DE EXECUÇÃO DATA LIMITE DE ENTREGA 

9º Relatório 10 dezembro de 2014 a 31 de março de 2015 08 de abril de 2015 

10º Relatório 01 de abril a 30 de junho de 2015 08 de julho de 2015 

11º Relatório 01 de julho a 30 de setembro de 2015 07 de outubro de 2015 

12º Relatório 01 de outubro a 31 de dezembro de 2015 08 de janeiro de 2016 

ANUAL janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015 31 de janeiro de 2016 

 

 

Em observância à legislação aplicável à espécie, esta Comissão de Monitoramento e Avaliação elabora 

seus relatórios correspondentes a iguais períodos e encaminha 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. 
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5. COMPARATIVO DAS METAS PACTUADAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

9º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 155/2012 - Período de 10/12/2014 a 31/03/2015 

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

Nº. Indicador Forma de Cálculo Parâmetro Peso 

Pontuação 

Máxima 
(B) 

Meta Pontuação 
Obtida (A) 

      Previsto1 Realizado % Alcance 

1 
Incremento da Renda 

Produtiva familiar 

[Renda Produtiva Média (t1)/ Renda 

Produtiva Média (t0) -1] x 100 

100% = 10 

pontos 
2 20 NA NA NA NA 

2 
Numero de horas de 

Assistência Técnica realizada 

[(nº de horas de assistência técnica 

realizada/ n° de horas de assistência 
técnica prevista) x 100] 

100% = 10 

pontos 
2 20 

 

4.968 
 

4.968 100% 20 

3 
Trabalhadores com 

capacitação 

[(Nº de trabalhadores capacitados/ pelo 

total de trabalhadores contratados) x 100] 

100% = 10 

pontos 
2 20 NA NA NA NA 

4 
Diagnóstico do contexto 

realizado 
Nº de diagnóstico do contexto realizado 

Igual a 1 = 

10 pontos 
2 20 1 0 0% 0 

5 Oficinas Temáticas realizadas Nº de Oficinas Temáticas realizadas 
1 = 10 
pontos 

2 20 1 2 200% 20 

6 
Estudos de Viabilidade 

Econômica e Planos de Ação 

atualizados 

[(Nº de Estudos de Viabilidade Econômica 

- EVE e Planos de Ação atualizados / Nº de 
Estudos de Viabilidade Econômica - EVE e 

Planos de Ação previstos para serem 
atualizados) x 100] 

100% = 5 
pontos 

3 15 35 35 100% 15 

7 
Estudos de Viabilidade 

Econômica (EVE) e Planos de 

Ação realizados 

[(Nº de Estudos de Viabilidade Econômica 

- EVE  e Planos de Ação  realizados / Nº 
de Estudos de Viabilidade Econômica - EVE  

e Planos de Ação para  serem realizados) x 
100] 

100% = 5 
pontos 

3 15 NA NA NA NA 

8 
Assistência técnica Gerencial 

continua e cumulativa 

[ (Nº de empreendimentos assistidos pela 

assistência gerencial / Nº de 
empreendimentos previsto para serem 

assistidos pela assistência gerencial) x 
100] 

100% = 10 
pontos 

3 30 140 140 100% 30 

9 
Assistência técnica 

socioprodutiva continua e 

cumulativa 

[(Nº de empreendimentos assistidos pela 
assistência socioprodutiva / Nº de 

empreendimentos previsto para serem 

assistidos pela assistência socioprodutiva) 
x 100] 

100% = 10 

pontos 
3 30 140 140 100% 30 

10 Assistência técnica específica 

(Nº de empreendimentos capacitados / Nº 

de empreendimentos previsto para serem 
capacitados) x 100 

100% = 10 
pontos 

3 30 140 64 46% 0 

11 Orientação acesso ao crédito 

[(Nº de empreendimentos orientados/ Nº 

de empreendimentos previsto para serem 
orientados) x 100] 

100% = 10 

pontos 
2 20 140 140 100% 20 

12 

Empreendimentos 

encaminhados para as 
agências de microcrédito 

 

[(Nº de empreendimentos encaminhados/ 
Nº de empreendimentos identificados no 

EVE para encaminhamento) x 100] 

100% aptos 
pelo EVE = 
10 pontos 

3 30 100% 100% 100% 30                        

13 
Empreendimentos assistidos 

pela assistência em 

comercialização 

(Nº de empreendimentos assistidos pela 

assistência em comercialização / Nº de 
empreendimentos previsto para serem 

assistidos pela assistência em 
comercialização) x 100 

100% = 10 
pontos 

3 30 140 140 100% 30 

14 
Empreendimentos e famílias 
com informações atualizadas 

(Nº de empreendimentos e famílias com 

informações atualizadas/ Nº de 
empreendimentos atendidos) x 100 

100% = 10 
pontos 

3 30 140 140 100% 30 

 TOTAL    275 
PONTUAÇÃO TOTAL ALCANÇADA 

(A) 
225 

 NA = Não se aplica neste trimestre  

A soma de todas as metas (11), que são aplicadas no trimestre em análise, alcança 275 
pontos. 

 PONTUAÇÃO MÁXIMA (B) 275 

  % ALCANCE DAS METAS (A/B) 81,81% 
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5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS 

 

Foram pactuadas onze metas para cumprimento no nono trimestre, terceiro ano de execução, tais 

metas consistem na efetivação das seguintes ações delineadas: 

 

 

 Número de horas de assistência técnica realizada (4.968 horas). 

 

A Organização Social informou que realizou 4.968 horas de assistência técnica junto aos 

empreendimentos de economia solidária, tal resultado foi alcançado com o total de 14 pessoas na 

equipe técnica do Cesol e cuja carga horária diária foi de 8h, permitindo que a quantidade de horas 

técnicas semanal fosse de 448 horas. 

 

 

 Diagnóstico do Contexto consiste em elaboração de um relatório, contemplando o estudo 

do contexto social, econômico e produtivo do território, identificados, preliminarmente, os 

empreendimentos associativos, e o planejamento da atuação do Cesol no território. 

 

A Contratada informa que o produto encontra-se em fase de execução e que sofreu atraso em vista 

do não repasse da parcela trimestral. Menciona que, diante disso, o diagnóstico não foi entregue até o 

fechamento deste relatório. Portanto, não entregou o produto esperado para o trimestre em análise. 

 

 
 Realização de uma oficina temática, observando para tanto, mobilização e priorização dos 

empreendimentos associativos no território e a avaliação do evento.  

 

Segundo relato, foram realizadas 2 (duas) oficinas temáticas em parceria com o Centro de 

Referência de Assistência Social - CRAS de Calabetão e Parque São Bartolomeu. A primeira oficina foi 

direcionada para o empreendimento CAEC e a segunda para 6 grupos distintos (Anas, Coopertane, Em 

família, Menina Flor, Rumo Novo e Sartob). 

 

Os temas versaram sobre apresentação do Cesol e seus serviços para a comunidade, princípios e 

formas organizativas da Economia Solidária, apresentação dos serviços, programas e atividades 

desenvolvidas pelo CRAS.   

 

É necessário que a Organização Social informe o número de participantes (indivíduos) em cada 

oficina; assim como a lista de presença deve estar legível. 
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 Estudos de viabilidade econômica e planos de ação atualizados de 35 empreendimentos 

associativos. 

 

A Contratada relata que este momento é onde os técnicos retornam aos empreendimentos para 

atualizar ações que foram planejadas e que estão sendo executadas ao longo do projeto. Informa 

ainda, que, o levantamento das informações para a realização do estudo foi por meio de visitas e por 

contato telefônico. 

 

No total, 35 empreendimentos foram priorizados e contemplados com o estudo de 

viabilidade, como previsto. Foram realizados 17 (dezessete) estudos junto aos empreendimentos 

que estão sendo acompanhados pelo Cesol e 18 estudos em novos grupos para recompor a carteira 

ativa, haja vista os empreendimentos inativos. Informa que mesmo com a atualização dos dados dos 

EES já acompanhados pelo Cesol, a equipe continua trabalhando com o fomento e estimulando a 

criação de novos grupos através de oficinas, realização de feiras e sensibilização da comunidade. 

 

 

 Assistência gerencial a 140 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 

demonstrado em relatório. Explica que para cumprir a meta, desenvolveu uma metodologia de 

acompanhamento denominada Monitoramento do Plano de Ação. Neste instrumento, cada EES recebe 

assessoria técnica gerencial em gestão, jurídica (elaboração de Estatuto Social e Ata de Constituição), 

social (orientações de benefícios sociais em parceria com o CRAS), psicológica (escutas psicológicas 

individuais) e/ou ambiental, técnica comercial e sócioprodutiva. Estas assessorias foram executadas 

através de visitas nas sedes dos EES ou no Cesol pela equipe técnica.  

Ressalta-se, que, ações sobre benefícios sociais não fazem parte do escopo de atendimento descrito 

em Contrato e Termo Aditivo como assistência gerencial. 

 

Informa ainda, que foram realizados atendimentos na área administrativa com informações gerais 

sobre: controle de custos, precificação e acompanhamento de ferramentas já implantadas 

anteriormente, controle administrativo e financeiro.  
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 Assistência técnica socioprodutiva a 140 empreendimentos associativos, fundada no 

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

suas atividades produtivas. 

 

Segundo o relatório apresentado, a contratada informa ter acompanhado as ações de 140 

empreendimentos orientados no trimestre anterior, objetivando a execução desse serviço via 

acompanhamento por meio das visitas técnicas. Ainda pontua, que, a assessoria junto aos 

empreendimentos permitiu captar informações a respeito da quantidade de associados, renda obtida e 

as mudanças que ocorreram pós assessoria do Cesol, a verificação de novos encaminhamentos 

existentes, assim como a avaliação do atendimento dos técnicos nas visitas de campo. 

 

 

 Assistência técnica específica que consiste no provimento de capacitação técnica especial 

a 140 empreendimentos associativos. 

 

O relatório encaminhado pela Organização Social registra 64 empreendimentos capacitados. 

 

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

junto aos empreendimentos com os temas: E-COMMERCE e Planejamento e Elaboração de Projetos. 

Na primeira oficina 13 empreendimentos estiveram presentes e foi ministrada por Wesley Massine, no 

dia 03 de março deste ano, totalizando 4h. O objetivo foi de aprimorar conhecimentos na área de 

operações comerciais de compra e vendas realizadas na internet. Na segunda, o tema foi 

Planejamento e Elaboração de Projetos, nesta estiveram presentes 5 (cinco) grupos e aconteceu no 

dia 25 de março do corrente ano, ministrada por André Paternostro, com o intuito dos 

empreendimentos se aprimorarem para concorrer a editais nos segmentos de interesse. 

 

Informa, ainda, que foi necessário recapacitar e atualizar os EES quanto à utilização do Sistema 

Solidarium (software de gestão financeira executado em plataforma WEB) com a criação e impressão 

do Manual do Sistema. 

 

Desse modo, a entidade não alcançou esta meta pactuada, atingindo tão somente 46% (quarenta e 

seis por cento). 
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 Orientação para o acesso ao crédito a 140 empreendimentos associativos, 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 140 

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 registrou os achados do Estudo de Viabilidade Econômica. 

 

 Assistência técnica em comercialização a 140 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 informa ter prestado atendimento a 140 empreendimentos por meio da promoção e 

organização de duas feiras itinerantes de economia solidária, inserção de alguns empreendimentos em 

outros eventos, das assistências em comercialização e da gestão do espaço solidário (ponto fixo de 

comercialização).  

 

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 realização delas. 

 

Destas, foram citadas no documento as seguintes feiras realizadas: Feira da Semana da Mulher, no 

INEMA, com a participação de 08 empreendimentos de economia solidária (EES); Feira dos Orgânicos, 

que acontece em cinco secretarias no CAB uma vez por semana; Feira das YABÁS com 07 EES e no 

Mercado YAÔ aos domingos, na Ribeira. 

 

Ainda, a Organização Social destaca a criação e reformulação de 04 marcas, 02 padronizações da 

marca, criação de 07 fanpages, 01 criação de rótulo e 07 elaborações de materiais publicitários para 

os empreendimentos acompanhados pelo Cesol. Enquanto que, no Espaço Solidário, foram 

acompanhados diariamente 22 empreendimentos que aprenderam na prática a desenvolver técnicas 

de vendas, controles de caixa e estoque, atendimento ao cliente, precificação dos produtos e 

manuseio da máquina de cartão de crédito e débito. 
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 Atualização cadastral de empreendimentos e respectivas famílias, em número de 140 

(cento e quarenta) unidades.  

 

A Contratada informou que cadastrou 140 empreendimentos associativos e suas respectivas 

famílias. E pontuou que procedeu ao lançamento das informações cadastrais no sistema “CAD 

CIDADÃO”. 

 

  

6. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

 

6.1 RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO 

 

 

 

TOTAL

(S) Saldo do período anterior 112.606,19

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

(S.2) Outras receitas - Rendimentos 45.659,74

(S.3) Outras receitas - Devoluções 0,00

(A) Total de Entradas do Periodo 445.659,74

(B) Total de Saídas do Período 445.558,43

(C) Saldo Financeiro do Período (A-B) 101,31

(D) Saldo Acumulado (S+C) 112.707,50

Composição Financeira do Saldo Acumulado

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

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

(D.2.1) Saldo Extrato CI - Poupança 0,00

Saldo Ajustado (D.1+D.2) 0,00

Recursos Provisionados e Comprometidos

(E) Recursos Provisionados 132.993,22

(F) Recursos Comprometidos 100.706,29

(G) Total de Recursos Provisionados e Comprometidos (E + F) 233.699,51

9º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 155/2012 - Período 10/12/2014 a 31/03/2015.

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 45.659,74 #DIV/0!

1.1.3 Saldo Anterior 0,00 512.606,19 #DIV/0!

1.2 Devoluções 0,00 0,00 #DIV/0!

(A)Total de Entradas 400.000,00 558.265,93 40%

2. Saída de Recursos Previsto Realizado Variação Percentual

2.1 Despesas de Pessoal

2.1.1 Remunerações (CLT) 146.055,00 186.122,72 27%

2.1.2 Encargos 94.915,46 102.522,53 8%

2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal 19.018,62 20.142,20 6%

2.1.4 Outros (diárias) 0,00 3.050,00 #DIV/0!

Subtotal (Pessoal) 259.989,08 311.837,45 20%

2.2 Serviços de Terceiros 118.150,00 120.695,06 2%

2.3 Despesas Gerais 18.360,92 13.025,92 -29%

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

2.5 Aquisição de Bens Permanentes 3.500,00 0,00 -100%

(B)Total de Saídas 400.000,00 445.558,43 11%
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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 112.606,19 (Cento e doze 

mil e seiscentos e seis reais e dezenove centavos) remanescente do trimestre anterior, R$ 400.000,00 

(Quatrocentos mil) referente à parcela do 8º trimestre, R$ 45.659,74 (Quarenta e cinco mil e 

seiscentos e cinqüenta e nove reais e setenta e quatro centavos) do rendimento da aplicação 

financeira, totalizando a receita de R$ 558.265,93 (Quinhentos e cinqüenta e oito mil e duzentos e 

sessenta e cinco reais e noventa e três centavos) no período.  

 

Conforme análise do relatório, o recurso financeiro foi empregado para atender as obrigações 

pertinentes ao final do 8º trimestre e todo o 9º trimestre como um todo, haja vista que a 9ª parcela 

relativa ao primeiro trimestre da renovação do contrato, a SETRE não efetuou no período.  

 

 

Das Despesas 

 

Segundo apresentado, a despesa incorrida com pessoal, no período, foi no valor de R$ 311.837,45 

(trezentos e onze mil e oitocentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos), que excede o 

total de R$ 259.989,08 (Duzentos e cinqüenta e nove mil e novecentos e oitenta e nove reais e oito 

centavos) previsto no edital e comportou-se fora do limite de 65% do valor da receita estabelecido 

para a rubrica. Apesar da não realização da transferência do recurso previsto para o 9º trimestre, a 

Contratada efetuou pagamentos para manutenção da folha de pessoal, além dos encargos relativos 

aos meses de outubro e novembro de 2014. Quando expurgados esse gastos, tem-se o valor total 

adequado ao esperado. 

 

A despesa incorrida com Serviços de Terceiros excedeu o previsto, mesmo com a suspensão de alguns 

serviços já contratados.  

 

O total de gasto apresentado no período foi de R$ 445.558,43 (Quatrocentos e quarenta e cinco mil e 

quinhentos e cinqüenta e oito reais e quarenta e três centavos) que ultrapassa o esperado, tal 

situação decorre do elevado dispêndio com Despesa de Pessoal. 
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7. AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

 

Informa que foi realizada a pesquisa de satisfação do usuário, referente aos serviços prestados pelo 

Cesol, em quatro momentos diferentes: avaliação do atendimento externo (via ficha de visitação), 

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

avaliação de atendimento feita por telefone. 

 

A contratada informa que foram avaliados 400 atendimentos diretos. No conjunto da avaliação 

predominou o conceito “Ótimo” com aproximadamente 65%.  

 

Quanto às oficinas, a OS pontua ter avaliado estes serviços tendo como critérios: a consistência, 

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

competência, flexibilidade. Relata que o resultado foi julgado positivo pelo público. 

 

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 registradas 33 avaliações  

aplicadas 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 resultando 122 ligações, a contratada 

informa que teve o conceito “ótimo” com maior preponderância. Esta pesquisa serve para mensurar a 

qualidade da equipe técnica com relação aos serviços prestados pelo Cesol aos empreendimentos. 

Nesta avaliação o técnico faz contato com o empreendimento acompanhado pelo Cesol por telefone 

para verificar o grau de satisfação do mesmo.  

 

Para avaliação de desempenho das atividades desenvolvidas junto aos empreendimentos pelo Cesol, a 

Organização Social informa que realizou 06 reuniões quinzenalmente com sua equipe.  

 

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. 
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9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 

Não se tem conhecimento, até o momento, 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 e o não cumprimento total das metas. 

 

Por sua vez, a Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação, em atenção à Cláusula 

Segunda, inciso XXIV, inserida por meio do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão e visando a 

regular análise do cumprimento do objeto publicizado, notificou a Organização Social Centro de 

Estudos Socioambientais para apresentar explicações quanto à contratação de consultoria em área 

meio, cujas informações serão analisadas posteriormente. 

 

 

11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS 

 

No trimestre em análise, observa-se que a Organização Social não cumpriu a meta Assistência Técnica 

Especifica na sua totalidade, alcançando um percentual de 66% (sessenta e seis por cento), isto 

posto, implica no desconto de 5% (cinco por cento), conforme a Tabela 04 - Parâmetros para 

aplicação de descontos: 
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Tabela 04 - Parâmetros para aplicação de descontos 

                9º Trimestre 

Nº. Indicador Forma de Cálculo Parâmetro Peso* 
Pontuação 

Máxima 
Parâmetro para 

desconto 
Desconto 
Máximo 

Meta 
Pontuação 

Obtida 

% 
Desconto 

a ser 
Aplicado           

Previsto Realizado % Alcance 

1 
Incremento da 
Renda Produtiva 
familiar 

[Renda Produtiva Média 
(t1)/ Renda Produtiva 
Média (t0) -1] x 100 

Igual a 100% = 
10 pontos                          

< 100% e > 90%, 
então, 9 pontos       
<= 90% e > 
80%, então, 8 
pontos       <= 
80% então, 0 

ponto. 

2 0 Não Previsto 
não 

previsto 
NA NA NA NA  NA 

2 
Numero de Horas 
de Assistência 
Técnica realizada 

[(nº de horas de 
assistência técnica 
realizada/ n° de horas de 
assistência técnica 
prevista) x 100] 

Igual a 100% = 
10 pontos                          

< 100% e > 90%, 
então, 9 pontos       
<= 90% e > 
80%, então, 8 
pontos       <= 
80% então, 0 

ponto. 

2 20 

20 pontos < => 0 
% de desconto               

18 pontos <=> 2% 
de desconto                  

16 pontos <=> 3% 
de desconto           

0 pontos <=> 5% 
de desconto 

5% 4.968 4.968 100% 20 0% 

3 
Trabalhadores com 
capacitação 

[(Nº de trabalhadores 
capacitados/ pelo total de 
trabalhadores contratados) 
x 100] 

Igual a 100% = 
10 pontos                          

< 100% e > 90%, 
então, 9 pontos       
<= 90% e > 
80%, então, 8 
pontos       <= 
80% então, 0 

ponto. 

2 20 

20 pontos < => 0 
% de desconto               

18 pontos <=> 2% 
de desconto                  

16 pontos <=> 3% 
de desconto           

0 pontos <=> 5% 
de desconto 

5% NA NA NA NA NA 

4 
Diagnostico de 
contexto realizado 

Nº de diagnóstico do 
contexto realizado 

Igual a 1 = 10 
pontos 

2 20 
Igual a 1 =10 

pontos  
não 

previsto 
1 0 0% 0 NA 

5 
Oficinas Temáticas 
Realizadas 

Nº de Oficinas Temáticas 
realizadas 

1 = 10 pontos 2 20 

20 pontos < => 0 
% de desconto                     

0 pontos <=> 5% 
de desconto 

5% 1 2 200% 20 0% 
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6 

Estudos de 
viabilidade 
econômica e planos 
de ação atualizados 

[(Nº de Estudos de 
Viabilidade Econômica - 
EVE e Planos de Ação 
atualizados / Nº de Estudos 
de Viabilidade Econômica - 
EVE e Planos de Ação 
previstos para serem 
atualizados) x 100] 

Igual a 100% = 5 
pontos                          

< 100% e > 90%, 
então, 4 pontos       
<= 90% e > 
80%, então, 3 
pontos       <= 
80% então, 0 

ponto. 

3 15 

15 pontos < => 0 
% de desconto               

12 pontos <=> 2% 
de desconto                            

9 pontos <=> 3% 
de desconto             

0 pontos <=> 5% 
de desconto 

5% 35 35 100% 15 0% 

7 

Estudos de 
Viabilidade 
Econômica (EVE) e 
Planos de Ação 
realizados 

[(Nº de Estudos de 
Viabilidade Econômica - 
EVE  e Planos de Ação  
realizados / Nº de Estudos 
de Viabilidade Econômica - 
EVE  e Planos de Ação para  
serem realizados) x 100] 

Igual a 100% = 5 
pontos                          

< 100% e > 90%, 
então, 4 pontos       
<= 90% e > 
80%, então, 3 
pontos       <= 
80% então, 0 

ponto. 

3 15 

15 pontos < => 0 
% de desconto               

12 pontos <=> 2% 
de desconto                            

9 pontos <=> 3% 
de desconto             

0 pontos <=> 5% 
de desconto 

5% NA NA NA NA NA 

8 
Assistência técnica 
Gerencial continua e 
cumulativa 

[ (Nº de empreendimentos 
assistidos pela assistência 
gerencial / Nº de 
empreendimentos previsto 
para serem assistidos pela 
assistência gerencial) x 
100] 

Igual a 100% = 
10 pontos                          

< 100% e > 90%, 
então, 9 pontos       
<= 90% e > 
80%, então, 8 
pontos       <= 
80% então, 0 

ponto. 

3 30 

30 pontos < => 0 
% de desconto               
27 pontos <=> 

1,5% de desconto                  
24  pontos <=> 
3% de desconto           

0 pontos <=> 5% 
de desconto 

5% 140 140 100% 30 0% 

9 

Assistência técnica 
socioprodutiva 
continua e 
cumulativa 

[(Nº de empreendimentos 
assistidos pela assistência 
socioprodutiva / Nº de 
empreendimentos previsto 
para serem assistidos pela 
assistência socioprodutiva) 
x 100] 

Igual a 100% = 
10 pontos                          

< 100% e > 90%, 
então, 9 pontos       
<= 90% e > 
80%, então, 8 
pontos       <= 
80% então, 0 

ponto. 

3 30 

30 pontos < => 0 
% de desconto               
27 pontos <=> 

1,5% de desconto                  
24  pontos <=> 
3% de desconto           

0 pontos <=> 5% 
de desconto 

5% 140 140 100% 30 0% 

10 
Assistência técnica 
específica 

(Nº de empreendimentos 
capacitados / Nº de 
empreendimentos previsto 
para serem capacitados) x 
100 

Igual a 100% = 
10 pontos                          

< 100% e > 90%, 
então, 9 pontos       
<= 90% e > 
80%, então, 8 
pontos       <= 
80% então, 0 

ponto. 

3 30 

30 pontos < => 0 
% de desconto               
27 pontos <=> 

1,5% de desconto                  
24  pontos <=> 
3% de desconto           

0 pontos <=> 5% 
de desconto 

5% 140 64 46% 0 5% 
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11 
Orientação acesso 
ao crédito 

[(Nº de empreendimentos 
orientados/ Nº de 
empreendimentos previsto 
para serem orientados) x 
100] 

Igual a 100% = 
10 pontos                          

< 100% e > 90%, 
então, 9 pontos       
<= 90% e > 
80%, então, 8 
pontos       <= 
80% então, 0 

ponto. 

2 20 Não Previsto 
não 

previsto 
140 140 100% 20 0% 

12 

Empreendimentos 
encaminhados para 
as agências de 
microcrédito 

[(Nº de empreendimentos 
encaminhados/ Nº de 
empreendimentos 
identificados no EVE para 
encaminhamento) x 100] 

Igual a 100% = 
10 pontos                          

< 100% e > 90%, 
então, 9 pontos       
<= 90% e > 
80%, então, 8 
pontos       <= 
80% então, 0 

ponto. 

3 30 Não Previsto 
não 

previsto 
100% 100,00% 100% 30 0% 

13 

Empreendimentos 
assistidos pela 
assistência em 
comercialização 

(Nº de empreendimentos 
assistidos pela assistência 
em comercialização / Nº de 
empreendimentos previsto 
para serem assistidos pela 
assistência em 
comercialização) x 100 

Igual a 100% = 
10 pontos                          

< 100% e > 90%, 
então, 9 pontos       
<= 90% e > 
80%, então, 8 
pontos       <= 
80% então, 0 

ponto. 

3 30 

30 pontos < => 0 
% de desconto               
27 pontos <=> 

1,5% de desconto                  
24  pontos <=> 
3% de desconto           

0 pontos <=> 5% 
de desconto 

5% 140 140 100% 30 0% 

14 

Empreendimentos e 
famílias com 
informações 
atualizadas 

(Nº de empreendimentos e 
famílias com informações 
atualizadas/ Nº de 
empreendimentos 
atendidos) x 100 

Igual a 100% = 
10 pontos                          

< 100% e > 90%, 
então, 9 pontos       
<= 90% e > 
80%, então, 8 
pontos       <= 
80% então, 0 

ponto. 

3 30 

30 pontos < => 0 
% de desconto               
27 pontos <=> 

1,5% de desconto                  
24  pontos <=> 
3% de desconto           

0 pontos <=> 5% 
de desconto 

5% 140 140 100% 0 0% 

  
TOTAL       310   50% DESCONTO APLICÁVEL   5% 



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: 

 

Descrever de forma detalhada as ações executadas, principalmente, as atividades gerenciais e 

socioprodutivas realizadas no período, visando oferecer maior número de informações indispensáveis 

à confirmação; 

 

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, comprovando no Relatório através de fotografia; 

 

Enviar cópia dos contracheques dos funcionários contratados referentes ao período do nono trimestre; 

 

Encaminhar, com urgência, o Diagnóstico e Análise atualizado do Contexto Sócioprodutivo da área de 

abrangência do serviço prestado, contendo informações relevantes sobre o território onde atua; 

 

É necessário que a Organização Social informe, com detalhe, como se deu a implementação dos 

instrumentos nas Assistências Técnicas Gerencial e Socioprodutiva. Cumpre ressaltar a importância da 

descrição dos resultados. 

 

A CONTRATADA deverá apresentar para a CONTRATANTE, anexadas ao Relatório Trimestral de 

Prestação de Contas, cópias, em meio digital, do relatório, das notas fiscais/faturas das aquisições e 

contratações efetivadas, de lista de presença das atividades realizadas com respectivos resumos dos 

conteúdos trabalhados, de propostas de trabalho das consultorias contratadas acompanhadas da 

qualificação profissional dos consultores, planos de trabalho descrevendo as atividades desenvolvidas 

por empreendimento atendido no trimestre e planejamento das demais atividades programadas para 

serem executadas pelo Cesol no trimestre; 

 

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

contratadas. Estes documentos devem ser assinados pelos respectivos responsáveis; 

 

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. 

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 Contratada deve requerer autorização previa da CONTRATANTE para aquisição ou contratação de 

software, serviços de auditoria e serviços de consultorias e assessorias que não se destinam ao 

atendimento direto dos empreendimentos associativos sob pena de devolução do recurso financeiro 

desembolsado. 

 

 

13. PARECER CONCLUSIVO 

 

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

aplicação dos recursos repassados pelo Estado, e no que impõem 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, 26 de agosto de 2015. 

 

 

Albene Diciula Piau Vasconcelos 

Coordenadora da Comissão 

 
 

 
Lara Sousa Matos Andrade 

Membro da Comissão 

 
 

 
Edjane Santana de Oliveira 

Membro da Comissão 

 

Efson Batista Lima 

Membro da Comissão 
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Eva Patrícia Bandeira de Mello 

Membro da Comissão 
 

 
 

Jenny Tilmann Pompe 

Membro da Comissão 
 

 

Juliana Lins Schiesser 
Membro da Comissão 

 

 
 

Karine Conceição de Oliveira 

Membro da Comissão 
 

 

 
 

Ana Paula Santos Ferreira 

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 

 


