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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente Relatório, referente ao período de 11/12/2014 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. 

156/2012, 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 2, 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 (11/12/2014 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 n.º 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/Metropolitana II, localizado à Rua Professor 

Constantino Vieira, n.º 04, Mares, 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 140 

empreendimentos para o nono 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. 156/2012, 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 2, 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 27 de julho de 2015, esclareceu o controvertido. As 

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

 

É importante mencionar que 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 objetivou propiciar ambiente 

favorável à elaboração e entrega, nos prazos e datas pré-estabelecidas. 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 Janeiro de 2015 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 Avaliação do Contrato de Gestão nº 156/2012 - Período de 11/12/2014 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) 

      Previsto 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 
 

4.608 

 

4.608 100% 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 
Diagnostico de 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 4 400% 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 92 66% 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, que 

alcançaram 275 pontos, tais metas consistem na execução das seguintes ações delineadas: 

 

 Número de horas de assistência técnica realizada (4.608 horas). 

 

A Organização Social informou que realizou 4.608 horas de assistência técnica junto aos 

empreendimentos de economia solidária, tal resultado foi alcançado com o total de 12 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 informou que foram selecionadas as pessoas para a realização do diagnostico - que já 

esta em andamento - porém, devido ao atraso do repasse, esta meta não foi concluída até a entrega 

do relatório. 

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

dos empreendimentos associativos no território e a avaliação do evento.  

 

Consta relatado que no 9º trimestre foram mobilizados cerca de 156 empreendimentos em sua área 

de abrangência, contando com a participação efetiva de 31 empreendimentos no Circuito de Oficinas 

Cesol, que desta vez abordou os temas: Como Elaborar Projetos, Sistema Solidarium, Como vender 

mais 1 – Feiras, Como vender mais 2 - loja e site. 

 

A Organização Social apensa ao relatório ementa, registro fotográfico e lista de presença digitalizada 

das oficinas descritas. Ao final das oficinas, a O.S. informa ter realizado pesquisa de satisfação de 

usuários com resultado extremamente satisfatório. 
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 Estudos de viabilidade econômica e planos de ação atualizados de 35 

empreendimentos associativos. 

 

A Contratada informa que foram atualizados 35 estudos de viabilidade econômica através de visitas 

socioprodutivas e reuniões com o objetivo de acompanhar o que já foi realizado e alinhar novas 

diretrizes para os empreendimentos atendidos.  Foi informado ainda a realização de 7 novos estudos 

de viabilidade econômica, meta prevista para o terceiro trimestre. 

 

 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 informa que foram realizadas mais de 140 visitas técnicas com acompanhamento 

direcionado a cada um dos empreendimentos atendidos pelo Centro Público. Segundo informado a 

implantação do Sistema Solidarium gerou acréscimo de visitas que vem sendo realizadas pelos 

profissionais de administração e técnico responsável pelo acompanhamento e monitoramento do 

sistema. Não foram apresentadas outras assistências gerenciais. 

 

 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 descrito pela OS foram acompanhados nesta assistência 140 empreendimentos com a 

finalidade de acompanhar as rotinas de produção pontuando aspectos importantes e contribuindo 

para melhor execução das atividades produtivas com informações e sugestões. 

Foi apresentada tabela, no interior do relatório, onde constam elencados os empreendimentos 

atendidos e a situação encontrada de cada um.  

 

A Organização Social deve explicitar as ações empreendidas para esta assistência e o impacto destas 

nos empreendimentos. 
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 Assistência técnica específica que consiste no provimento de capacitação técnica 

especial a 140 empreendimentos associativos. 

 

A Organização Social relata como assistência técnica específica à capacitação de 92 empreendimentos 

no Sistema de Gestão Solidarium, informando ainda que esta capacitação continuará ao longo dos 

próximos trimestres de acordo com a necessidade dos empreendimentos. O Relatório não menciona 

outras consultorias relacionadas às tipologias especificas dos grupos produtivos, tais quais: boas 

praticas, artesanato, costura, cultura, serviços, redes e alimentação. No entanto encontra-se 

relacionado o pagamento de serviço de terceiros e consultorias conforme transcrito abaixo, em 

recomendações finais. 

 

 Orientação para o acesso ao crédito a 140 empreendimentos associativos priorizados, 

mediante promoção e assessoramento, com vistas à escolha da linha de financiamento e à 

aplicação dos recursos aportados.  

 

Em nota Complementar ao nono relatório, a Contratada informa ter orientado - através de visitas 

técnicas 140 empreendimentos e esclarece que a lógica dos serviços oferecidos estão vinculadas e 

são complementares assegurando inevitavelmente, a oferta desta assistência a todos os beneficiários 

do Programa.  

 

 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 realizado duas feiras: Yabás e a Feira do Largo do Papagaio; informa ainda o 

desenvolvimento do site onde serão anunciados os empreendimentos e produtos comercializados por 

eles. Menciona ainda, a atualização da pagina no “Facebook”, onde estes produtos encontram-se 

divulgados. A Os informa que os empreendimentos vêm expondo seus produtos no Espaço Solidário. 
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 Atualização cadastral de empreendimentos e respectivas famílias, em número de 140 

(cento e quarenta) unidades.  

 

Em Nota Complementar ao Relatório, a Organização informa que atualizou o cadastro de 140 

empreendimentos no “CadCidadão”.  Noticia ainda, a atualização das informações quanto ao “CAD 

Família”. 

 

No geral, a partir do relatório apresentado pela Organização Social e Nota Complementar, é possível 

concluir que a entidade alcançou 81,81% das metas pactuadas para o momento. 
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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 117.912,89

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

(S.2) Outras receitas - Rendimentos 40.627,81

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

(A) Total de Entradas do Periodo 440.627,81

(B) Total de Saídas do Período 445.972,11

(C) Saldo Financeiro do Período (A-B) -5.344,30

(D) Saldo Acumulado (S+C) 112.568,59

Composição Financeira do Saldo Acumulado

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

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

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

(D.3) Saldo Fundo Fixo 0,00

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

Recursos Provisionados e Comprometidos

(E) Recursos Provisionados 161.610,85

(F) Recursos Comprometidos 58.110,73

(G) Total de Recursos Provisionados e Comprometidos (E + F) 219.721,58

9º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 156/2012 - Período 11/12/2015 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 40.627,81 #DIV/0!

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

1.2 Saldo Anterior 0,00 517.912,89 #DIV/0!

(A)Total de Entradas 400.000,00 558.540,70 40%

2. Saída de Recursos Previsto Realizado Variação Percentual

2.1 Despesas de Pessoal

2.1.1 Remunerações (CLT) 0,00 170.046,87 #DIV/0!

2.1.2 Encargos 94.915,46 131.400,46 38%

2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal 19.018,62 21.193,20 11%

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

Subtotal (Pessoal) 113.934,08 322.640,53 183%

2.2 Serviços de Terceiros 118.150,00 110.810,91 -6%

2.3 Despesas Gerais 18.360,92 12.520,67 -32%

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 253.945,00 445.972,11 76%

9º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 156/2012 - Período 11/12/2014 a 31/03/2015.

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período

 

 
Nota 1 – No item 2.1.1 – Remunerações na 2ª coluna (Previsto) não apresenta saldo, pois na renovação do contrato não foi programado 
pagamento pertinente a conta.  

 
Nota 2 – O total de Saídas de Recursos (B) apresentou percentual elevado. 
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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 117.912,89 (Cento e 

dezessete mil e novecentos e doze reais e oitenta e nove centavos) remanescente do trimestre 

anterior, R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil) referente à parcela do 8º trimestre, R$ 40.627,81 

(Quarenta mil e seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos) do rendimento da aplicação 

financeira, totalizando a receita de R$ 558.540,70 (Quinhentos e cinqüenta e oito mil e quinhentos e 

quarenta reais e setenta centavos) no período.  

 

O saldo remanescente apresentado pela Contratada resulta do 7º trimestre, já que a parcela do 8º 

trimestre foi liberada com atraso em 09/12/2014. Conforme análise dos relatórios, o recurso 

financeiro disponível no trimestre foi empregado para atender as obrigações pertinentes ao final do 8º 

trimestre e ao 9º trimestre como um todo, ressaltando que a SETRE não efetuou o pagamento 

referente a 9ª parcela. 

 

 

Das Despesas 

 

Segundo apresentado, a despesa incorrida com pessoal, no período, foi no valor de R$ 322.640,53 

(Trezentos e vinte dois mil e seiscentos e quarenta reais e cinqüenta e três centavos), que excede o 

total de R$ 113.934,08 (Cento e treze mil e novecentos e trinta e quatro reais e oito centavos) 

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

rubrica. Em consequência da falta do recurso previsto, a Contratada efetuou pagamentos destinados a 

manutenção da folha de pessoal, ainda que gastos com esta despesa não fossem previstos para o 9º 

trimestre. 

 

A despesa incorrida com Serviços de Terceiros, apresentada, manteve-se dentro do previsto para o 

período. A OS informa que suspendeu desembolsos relacionados a serviços já contratos, objetivando 

contenção dos gastos. 

 

O total de gasto apresentado no período foi de R$ 445.972,11 (Quatrocentos e quarenta e cinco mil e 

novecentos e setenta e dois reais e onze centavos) que ultrapassa o esperado, provocado pelo 

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

 

Três avaliações são descritas no Relatório para mensurar o nível de satisfação dos usuários em 

relação à qualidade dos serviços prestados pelo Centro Público, 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). 

 

Consta relatado que, no trimestre em analise, 638 questionários foram aplicados, onde 94,05% das 

pessoas consideraram o atendimento nos seguintes níveis: “ótimo, bom e superou as expectativas”.  

 

 

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, 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. Por sinal, a contratada alega que o atraso no repasse do recurso 

comprometeu a execução das metas, especialmente, a assistência técnica específica e a entrega do 

diagnóstico.  

 

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. 
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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:



9º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 156/2012 - Período de 11/12/2014 a 31/03/2015 

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 
0% 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% 4.608 4.608 100,00% 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 0% 

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 0,00% 0 0% 

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 4 400,00% 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 35 100,00% 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% 140 140 100,00% 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% 140 140 100,00% 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 92 65,71% 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 
140 140 100,00% 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% 100,00% 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% 140 140 100,00% 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% 140 140 100,00% 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: 

 

 Atentar para as metas previstas no período em analise especificamente em relação a Estudos 

de viabilidade atualizados e realizados que se tratam de metas distintas, conforme Primeiro 

Termo aditivo.  

 

 Em relação aos estudos de viabilidade econômica - EVE reforçamos que a Coleta, 

sistematização e apresentação dos resultados, como descrito em relatório, divergem da 

metodologia. A mesma deve ser utilizada respeitando sua dimensão educativa, além da 

econômica, se efetiva coletivamente contribuindo para a autonomia do grupo, provocando a 

reflexão sobre o processo produtivo e gestionário do mesmo. Desta prática decorre a análise 

da viabilidade da atividade produtiva e o fomento de estratégias de desenvolvimento da 

mesma, com o intuito de impactar positivamente na receita do empreendimento e, 

consequentemente, a melhoria das condições de vida dos seus integrantes. 

 

 Visando maior efetividade e transparência, sugere-se que as assistências gerencial, 

socioprodutiva e de comercialização sejam descritas de forma pormenorizada com seus 

respectivos impactos.   

 

 No que se refere às consultorias, apresentar os produtos e relacionar os resultados e impactos 

para os empreendimentos assistidos. Estes documentos devem ser assinados pelos 

respectivos responsáveis. 

 

 Enviar, apensado ao relatório, a lista de presença digital 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-os através de fotografia. 

 

 Enviar cópia dos contracheques dos funcionários contratados referente ao período do 9º 

trimestre, atentando-se para o número de pessoas contratadas, conforme número 

apresentado na Tabela – Dados dos Recursos Humanos, 23 pessoas contratadas. 

 

 Entregar o Relatório Digital e as peças de consultorias pagas no trimestre. 
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 Enviar relatório dos empreendimentos que estão utilizando o Sistema Solidarium, no que 

tange a inserção de seus dados e a gerência do empreendimento através deste sistema. 

 

 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 destinem ao atendimento direto dos empreendimentos associativos, conforme consta 

no Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Gestão. 

 

 

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 

 
 

Ana Paula Santos Ferreira 

Membro da Comissão 

 
 

Edjane Santana de Oliveira 
Membro da Comissão 

 

 

Efson Batista Lima 
Membro da Comissão 

 

 
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 

 
 

Lara Sousa Matos Andrade 

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 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 


