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1. INTRODUÇÃO 

 
O presente Relatório, referente ao ano 2013, tem como objetivo apresentar a análise do 

cumprimento das cláusulas contratuais e das metas pactuadas, bem como da economicidade no 

desenvolvimento das atividades atinentes à execução do Contrato de Gestão nº. 158/2012, 

celebrado entre a Instituto de Desenvolvimento Sustentável Baiano IDSB e esta Secretaria para 

o gerenciamento do Centro Público de Economia Solidária - Cesol, no território Sertão Produtivo, 

lote 06, atendendo ao disposto no art. 27 da Lei Estadual nº 8.647/2003, que regulamenta o 

Programa Estadual de Organizações Sociais. 

 

A Superintendência de Economia Solidária – SESOL é a unidade responsável pelo 

acompanhamento, monitoramento e avaliação desse Contrato de Gestão, tendo sido 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, Ubaldo Andrade Souza 

Filho, 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, localizado na Rua 1º de Maio, na sede 

do Município de Guanambi – 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, aptas às funções do cargo por elas ocupados. 

 

A sua capacidade operacional de atendimento é de 18 empreendimentos, por trimestre, 

cumulativos a partir do terceiro trimestre, ao longo da execução deste Contrato, e alcança todo 

o território delimitado. Sendo ao final do ano 54 empreendimento assistidos.
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3. SITUAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 

 

O Contrato de Gestão nº. 158/2012, com vigência a partir de 12/12/2012 até 

11/12/2014 e valor global R$ R$ 2.729.083,66, 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 Sertão do São Francisco, Lote 6, 

do Estado da Bahia, em conformidade com as especificações e obrigações constantes do 

Instrumento Convocatório, com as condições previstas neste contrato e na Proposta de Trabalho 

apresentada pela CONTRATADA, Instituto de Desenvolvimento Sustentável Baiano IDSB. 

 

 

4. METODOLOGIA UTILIZADA PARA O ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO  

 

A Comissão de Monitoramento e Avaliação ao planejar as suas ações objetiva propiciar 

ambiente favorável à elaboração e entrega, nos prazos e datas pré-estabelecidas, dos Relatórios 

de Acompanhamento e Avaliação da execução do Contrato de Gestão firmado.  

 

Consoante definido, a Contratada deverá apresentar, no período de um ano, quatro 

relatórios trimestrais e um relatório anual, consolidando-os.    

 

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

Avaliação deverá elaborar seus relatórios correspondentes a iguais períodos e encaminhá-los ao 

superintendente da Sesol. 

 

O processo de elaboração do Relatório de Monitoramento e Avaliação pautou-se nos 

relatórios apresentados pela Contratada - OS (organização social) e em relatórios de inspeção 

consubstanciados em memorial fotográfico, quando tanto pertinente. Foi subsidiado com papeis 

de trabalho específicos contemplados com elementos intrínsecos do objeto de avaliação – 

cumprimento de meta e de cláusula contratual – no período referenciado. A sua redação final 

ocorreu à conclusão das análises do relatório recebido, do quanto constatado em inspeção e do 

resultado das diligências, quando foi o caso. 
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5. COMPARATIVO DAS METAS PACTUADAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

           
      
           

Relatório Técnico Anual de Execução do Contrato de Gestão nº 158/2012- ANO 2013  
Tabela 01 - Comparativo entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados  

           

Nº. Indicador Forma de Cálculo Parâmetro Peso* 
Pontuação 

Máxima 
Meta Pontuação 

Obtida 
 

      Previsto Realizado % Alcance  

1 Centro Público 
Centro Público em 
Condições Físicas 

de Funcionamento 
1 = 10 pontos 2 20 1 

 
1 

100% 20 
 

2 

Processos de 
Trabalho em 
Condições de 

Operação 

Processos de 
Trabalho em 
Condições de 

Operação 

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

 

3 
Diagnóstico do 

Contexto 
Diagnóstico do 

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

 

4 
Oficinas 

Temáticas   
Oficinas Temáticas  100% = 10 pontos 2 20 4 4  100%  20  

 

5 
Estudos de 
viabilidade 
econômica  

Número de estudos 
de viabilidade 

econômica  
54 =10 pontos 3 30 54 59  100%  30  

 

6 
Assistência 

técnica Gerencial 

Número de 
empreendimentos 

assistidos 
36 = 10 pontos 3 30 36 36   100%  30 

 

7 
Assistência 

técnica 
socioprodutiva 

Número de 
empreendimentos 

assistidos 
36= 10 pontos 3 30 36 36   100% 30  

 

8 
Assistência 

técnica específica 

Número de 
empreendimentos 

capacitados 
36= 10 pontos 3 30 36 36  100%  30  

 

9 
Orientação acesso 

ao crédito 

Número de 
empreendimentos 

orientados 
54= 10 pontos 2 20 54 54  100%  20  

 

10 

Empreendimentos 
encaminhados à 

agência de 
microcrédito 

Percentual de 
empreendimentos 

encaminhados 

100% aptos pelo 
EVE 

3 30 100% ..  ...  ..* 

 

11 
Assistência 
técnica em 

comercialização 

Número de 
empreendimentos 

assistidos 
36 = 10 pontos 3 30 36 36  100%  30  

 

12 

Empreendimentos 
e famílias com 
informações 
atualizadas 

Número de 
empreendimentos 

54 = 10 pontos 3 30 54 59  100%  30  

 

  TOTAL       310(280)** PONTUAÇÃO TOTAL ALCANÇADA (A)  280  

           

      PONTUAÇÃO MÁXIMA (B) 280  

      % ALCANCE DAS METAS (A/B) 100%  

 

*A meta “Empreendimentos encaminhados à agência de microcrédito”, nesse momento, está condicionada à vontade e 

circunstâncias apresentadas pelos empreendimentos, conforme elaboração do Estudo de Viabilidade Econômica. 

**Tendo em vista a não execução da meta “Empreendimentos encaminhados à agência de microcrédito” e por ser uma 

meta condicionada, não foi possível a OS executar a respectiva ação, razão pela qual a pontuação máxima passou a ser 

de 280 pontos para efeitos de cálculos percentuais e não mais de 310 pontos. 
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5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS 

 

Foram pactuadas 12 (doze) metas a serem cumpridas ao longo do ano 2013, as quais 

consistiram na execução das ações, consoante delineadas a seguir: 

 

 Instalação de um Centro Público, em condições físicas de funcionamento, 

constituído de uma área em torno de 130 m² para abrigar Recepção/Auxílio 

Administrativo, Espaço Solidário (loja e espaço de formação em comercialização), 

salas para assistência técnica, Sala de Coordenação, Sala de Coordenação 

Administrativa, Sala de Reunião, Sala para formação, com capacidade para 30 

pessoas, e garagem. O cumprimento desta meta compreende a execução de três 

etapas: locação de imóvel, aquisição de bens e organização do espaço físico 

(layout). 

 

O Centro Público de Economia Solidaria foi implantado no Território do Sertão Produtivo, em 

imóvel localizado à Rua 1º de Maio n.º 82, Guanambi, comprovado mediante vistoria ao 

imóvel, ocasião em que foram fotografados os seus ambientes, mostrando-se estes 

adequados às exigências e finalidades. Observado o seu Regulamento aprovado, 

comprovou-se que a OS procedeu com as aquisições de bens, via edital de seleção de 

fornecedores conforme as regras editalícias.  

 

 Processos de Trabalho em Condições de Operação que consiste em implantar 

processo de trabalho constituído nas ações de recrutamento e seleção de 

equipes, capacitação de equipes em metodologia de trabalho, definição de fluxos 

e procedimentos de trabalho e instalação de sistemas informatizados. 

 

Constatou-se que foram realizadas as etapas de recrutamento e seleção de pessoal, 

capacitação de equipes na metodologia de trabalho, todavia a definição de fluxos 

(processos) de trabalho, bem como o sistema informatizado só se completaram no segundo 

trimestre. Segundo o relato da Contratada, realizaram-se, em conformidade com o 

Regulamento aprovado, o recrutamento e a seleção de pessoal, em número de 19 pessoas, 

mediante Chamada Pública, por meio da Internet, considerando na avaliação conhecimentos 

em Economia Solidaria. E que se procedeu à capacitação do pessoal contratado, bem como 

à definição de fluxos e procedimentos de trabalho, e instalação de sistemas informatizados 

em plataforma Office (Intranet). A metodologia adotada, como descrito no relatório da OS, 

procurou priorizar a construção do conhecimento a partir da interação dos atores envolvidos 

no processo, dentro da perspectiva da solidariedade. A mesma se efetivou através de 
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reuniões semanais para socialização das informações, planejamento das ações, definição do 

plano de ação e cronograma de atendimento aos empreendimentos acompanhados. 

 

 Diagnósticos do Contexto Realizados 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. 

 

O primeiro Relatório de Diagnóstico apresentado pela Contratada, resultante da execução 

da meta padece de integralidade, visto que se alheou à análise e explicação dos dados e 

informações descritos, a sua essência, sendo solicitada a O.S a complementação dessa 

atividade, posteriormente foi acostado novo diagnóstico com informações e análise dos 

dados conforme fora diligenciado. O Relatório de estudo do contexto social, bem como 

listagem de empreendimentos pré-identificados, constam como anexos ao primeiro relatório 

trimestral referente ao período de janeiro a março de 2013. O Estudo apresenta um breve 

panorama da Economia Solidaria no Estado para em seguida abordar a configuração atual 

do território de Identidade Sertão Produtivo a partir da sua História e formação, incluindo 

aspectos da economia, saúde, perfil populacional e conformação política. Em seguida, 

contextualiza os empreendimentos da Economia solidaria no território de identidade, 

enfatizando experiências exitosas e os desafios.   

 

 Realização de quatro oficinas temáticas de sensibilização, observado, para 

tanto, mobilização e priorização dos empreendimentos associativos no território 

e a avaliação do evento.  

 
Conforme consta nos relatórios enviados trimestralmente a Contratada realizou e /ou participou em 

68 eventos para sensibilização, divulgação e difusão da Economia Solidária e de outras ações 

governamentais de inclusão sócio produtiva no território, reunindo um total aproximado de 1000 

pessoas. Estes eventos correspondem às feiras, oficinas temáticas, seminários e palestras. As 

oficinas foram realizadas, consoante o previsto, e contou com a participação de 

empreendimentos da região e contaram com avaliações para aferição da qualidade dos 

serviços prestados.  
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 Estudo de viabilidade econômica aplicado a 54 empreendimentos associativos 

priorizados, contemplado agendamento, mobilização e elaboração de plano de 

ação, a partir da identificação de necessidade consideradas. 

 

Foram realizados, segundo a contratada, 56 Estudos de Viabilidade Econômica, que 

respeitara o nível do amadurecimento dos grupos. A Contratada relata que realizou o estudo 

de viabilidade econômica de empreendimentos, em conformidade com a metodologia 

recomendada. Afirma que, para tanto, procedeu ao agendamento junto aos 

empreendimentos previamente priorizados. E que, do resultado obtido de cada um deles, 

foram gerados um relatório e um plano de ação. O teor do estudo, bem como dos planos de 

ação integraram o relatório. Segundo descrito, a equipe foi organizada para realização das 

atividades em dupla, priorizando inicialmente a mobilização e sensibilização social, dando 

visibilidade ao Centro Público e cadastrando os empreendimentos a serem atendidos, para 

em seguida organizar a agenda de atendimento aos empreendimentos para aplicação do 

CADCidadão e posterior Estudo de Viabilidade Econômica. 

 

 Assistência gerencial a 36 empreendimentos associativos, a qual consiste em 

definir e providenciar os instrumentos necessários à formação nas dimensões: 

gestão (gestão da produção, gestão administrativo-financeira, gestão comercial) 

e jurídica (elementos essenciais para constituição, formalização e funcionamento 

do empreendimento). 

 

Foram realizadas diversas capacitações na área de gestão de modo que os 

empreendimentos desenvolveram atividades de planejamento de forma profissional 

adotando as ferramentas de controle em sua rotina para contribuir com crescimento e 

autonomia do grupo. Segundo o relato da Contratada realizaram-se consultorias e mini 

cursos ministrados por uma equipe multidisciplinar composta por administrador, contador e 

advogados assessorando na elaboração de planos de gestão, marketing e registros legais. 

A partir das especificações dos planos de trabalho elaborados para os 36 empreendimentos 

após estudo de viabilidade econômica, foram aplicados, segundo descrito em relatório, 

ferramentas gerenciais específicas para cada empreendimento, contemplando a meta 

ajustada para o ano de 2013. 

 

 Assistência técnica socioprodutiva a 36 empreendimentos associativos, fundada 

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

execução das suas atividades produtivas, mediante visitas técnicas. 
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Foram realizadas visitas de acompanhamento em diversas cadeias produtivas visando à 

melhoria do produto e acesso ao mercado, constando nos anexos e relatórios enviados. 

Consta dos relatos que as rotinas dos empreendimentos associativos tiveram o devido 

acompanhamento, consoante o estabelecido do qual emergiu a criação de ferramentas de 

gestão com o fim de lhes facilitar o desempenho. 

 

 Assistência técnica específica que consiste no provimento de capacitação técnica 

especial a 36 empreendimentos associativos, mediante consultoria contratada. 

 

Foram realizadas capacitações técnicas, administrativas, contábil e financeira nas mais 

diversas cadeias produtivas considerando as peculiaridades e especificidades dos 

empreendimentos atendidos num total aproximado de 2.340 horas de assessoria realizadas, 

considerando apenas as atividades de campo. Correspondem aos trabalhos de assistência 

direta  dos técnicos e consultores na execução dos “planos de ação” laborados em conjunto 

com os empreendimentos de economia popular e solidária. 

  

 Orientação para o acesso ao crédito a 54 empreendimentos associativos 

priorizados, mediante promoção e assessoramento, com vistas à escolha da linha 

de financiamento e à aplicação dos recursos aportados. 

 
Foram realizados encontros e oficinas para a apresentação, discussão e simulações das 

linhas de créditos oferecidas pelo governo do Estado. 

 

 Encaminhamento, na sua totalidade, dos empreendimentos recomendados a 

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

microcrédito.    

 
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 280 pontos, haja vista que essa meta não entrou no cômputo para 

verificação de percentual e cumprimento de metas. Mesmo assim, os estudos de viabilidade 

econômica apontaram que alguns empreendimentos estavam em condição de acessar as 

linhas de crédito oferecidas, mas esta possibilidade deve ser avaliada pelo próprio grupo. 

 

 Assistência técnica em comercialização a 36 empreendimentos associativos 

consubstanciada no fomento, no planejamento e na organização de redes de 

Economia Solidária e de Comércio Justo e Solidário; na promoção de eventos 
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pertinentes ao tema; no assessoramento à criação de mecanismos de inserção 

mercadológica; e na disponibilização de espaços físico e virtual destinados à 

formação em práticas de comercialização. 

 

Conforme os relatórios enviados, o CESOL realizou ao longo do período assessorias decisivas 

para a venda de produtos em valores aproximados de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta 

mil) para o mercado regional, representando um aumento de 30% na renda de 18 dos 54 

empreendimentos atendidos até o momento. Promoveu a participação dos 

empreendimentos em 06 feiras temáticas,viabilizando  a ida para outros   municípios  de 

modo a promover troca  de experiências em comercialização. Todos os EEPSs 

diagnosticados receberam orientações por meio de oficinas de crédito, e nas diversas 

cadeias produtivas e em projetos contribuindo para a captação de R$1,3 milhão através de 

editais de apoio estrutural e qualitativo para a criação e apoio na construção de redes 

solidarias e de cooperação no território, envolvendo 35 empreendimentos Associativos. 

 

 

 Atualização cadastral de 54 (cinquenta e quatro) empreendimentos e respectivas 

famílias.  

 

Consoante o relatório apresentado foram cadastrados 54 empreendimentos no CADcidadão 

(www.sin.ebda.ba.gov.br) no período. 
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6. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

 

6.1 RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO 

  

TOTAL

(S) Saldo do período anterior 0,00

(S.1) Repasse do Contrato de Gestão 1.259.614,33

(S.2) Outras receitas - especificar 3.671,38

(A) Total de Entradas do Periodo 1.263.285,71

(B) Total de Saídas do Período 974.379,73

(C) Saldo Financeiro do Período (A-B) 288.905,98

(D) Saldo Acumulado (S+C) 288.905,98

Composição Financeira do Saldo Acumulado

(D.1) Saldo Extrato C/C  (por conta bancária) 110,79

(D.2) Saldo Extrato CI  (por conta bancária) 288.795,19

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

Recursos Provisionados e Comprometidos

(E) Recursos Provisionados 61.087,74

(F) Recursos Comprometidos 0,00

(G) Total de Recursos Provisionados e Comprometidos (E + F) 61.087,74

Relatório Técnico Anual de Execução do Contrato de Gestão nº 158/2012 - ANO 2013

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período
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6.2 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

  

1. Entrada de Recursos 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre TOTAL

1.1 Receitas

1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão 202.086,50 317.736,50 0,00 739.791,33 1.259.614,33

1.1.2 Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras 601,35 1.113,25 749,39 713,58 3.177,57

1.1.3 Outras Receitas (especificar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Devoluções 0,00 493,81 0,00 493,81

(A)Total de Entradas 202.687,85 319.343,56 749,39 740.504,91 1.263.285,71

2. Saída de Recursos 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre TOTAL

2.1 Despesas de Pessoal

2.1.1 Remunerações (CLT) 20.311,97 90.225,47 104.488,59 110.066,10 325.092,13

2.1.2 Encargos 15.306,56 52.653,87 57.536,66 110.124,35 235.621,44

2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal 2.582,80 13.549,40 9.774,80 22.661,20 48.568,20

2.1.4 Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal (Pessoal) 38.201,33 156.428,74 171.800,05 242.851,65 609.281,77

2.2 Serviços de Terceiros 9.960,34 49.533,90 33.389,22 139.831,59 232.715,05

2.3 Despesas Gerais 5.807,52 16.128,37 14.172,23 20.591,52 56.699,64

2.4 Tributos 168,51 935,84 482,74 793,18 2.380,27

2.5 Aquisição de Bens Permanentes 11.155,00 57.691,00 2.217,00 2.240,00 73.303,00

(B)Total de Saídas 27.091,37 124.289,11 50.261,19 163.456,29 365.097,96

Relatório Técnico Anual de Execução do Contrato de Gestão n° 158/2012 - ANO 2013

Tabela 03.a - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Relatório Técnico Anual de Execução do Contrato de Gestão nº 158/2012 – ANO 2013 

Página 13 de 19 

 

Relatório Técnico Anual de Execução do Contrato de Gestão nº 158/2012 - ANO 2013

Tabela 03.b - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período

Entrada de Recursos Realizado Previsto Variação Percentual

Receitas

Repasse do Contrato de Gestão 1.259.614,33 1.259.614,33 0,00

Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras 3.177,57 0,00 #DIV/0!

Outras Receitas (especificar) 0,00 0,00 #DIV/0!

Devoluções 493,81 0,00 #DIV/0!

(A)Total de Entradas 1.263.285,71 1.259.614,33 0,00

Saída de Recursos

Despesas de Pessoal

Remunerações (CLT) 325.092,13 613.200,00 -0,47

Encargos 236.256,44 319.291,33 -0,26

Benefícios e Insumos de Pessoal 47.933,20 66.465,00 -0,28

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

Subtotal (Pessoal) 609.281,77 998.956,33 -0,39

Serviços de Terceiros 232.715,05 196.410,00 0,18

Despesas Gerais 56.699,64 9.268,00 5,12

Tributos 2.380,27 0,00 #DIV/0!

Aquisição de Bens Permanentes 73.303,00 70.820,00 0,04

(B)Total de Saídas 365.097,96 276.498,00 0,32
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6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

 

Das Receitas 

 

Segundo relatado pela Contratada, o repasse da 1ª parcela, embora previsto inteira, 

ocorreu em duas etapas, sendo o valor de R$ 66.820,00 em 26/12/2012 e R$ 135.266,50 em 

04/03/2013, totalizando o montante de R$ 202.036,50; a 2ª parcela foi creditada em 

23/05/2013 no valor de R$ 317.736,50; a 3ª parcela foi repassada com atraso em 03/10/2013 

no valor de R$ 289.811,50 e a 4ª parcela foi de R$ 449.979,83 em 17/12/2013.  

 

A Contratada no 1º trimestre comenta que houve demora na aquisição de bens e na 

contratação de serviços destinados à implantação do Centro Público, objeto de meta a ser 

cumprida. No 3º trimestre manteve as atividades operacionais custeadas com recursos 

remanescentes de períodos anteriores. Quanto ao 2º e 4º trimestre demandou realizando os 

pagamentos previstos no período. 

 

Das Despesas 

 

Segundo os registros a despesa incorrida com pessoal, no período anual, foi de R$ 

609.281,77 (seiscentos e nove mil, duzentos e oitenta e um reais e setenta sete centavos), 

correspondendo a 61% do gasto previsto que foi de R$ 998.956,33 (novecentos noventa e oito 

mil, novecentos e cinquenta seis reais e trinta e três centavos), e a 48,37% da receita auferida, 

que foi repassada num total de R$ 1.259.614,33 (hum milhão, duzentos cinquenta nove mil, 

seiscentos e catorze reais e trinta e três centavos). Mesmo apresentando alteração no quadro 

técnico, que em função do atraso no repasse do recurso acarretou no desligamento temporário 

de funcionários e consequentes custos rescisórios, comportou-se dentro dos 65% estabelecido 

para a rubrica. 

 

No que se refere ao desembolso realizado o orçamento foi executado em maior parte 

em estrita observância ao regulamento estabelecido. Salienta-se que no que tange a Despesas 

Gerais, o valor ultrapassou o previsto para sua utilização durante o 1º ano de execução do 

contrato, divergindo do pactuado e não houve pronunciamento da Contratada quanto aos 

motivos. 

 

No 1º trimestre, Serviços de Terceiros e Aquisição de Bens Permanentes apresentaram 

percentual menor do que o previsto, contrapondo o 2º e 3º trimestre que apresentaram 
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alterações, devido às aquisições previstas por meio da realização das metas pactuadas 

provocando acréscimos em relação a estas despesas. Em análise, com base no total de gasto 

apresentado, a Contratada comportou-se dentro do previsto. 

 

7. AVALIAÇAO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

 

No primeiro trimestre, a exigência de realização dessa tarefa neste primeiro período de 

avaliação do Contrato mostra-se impertinente em razão da ausência de objeto a ser avaliado, 

pois, as atividades do Centro Público, apenas se estão começando. Sem dispor, ainda, do objeto 

de avaliação, a Contratada relata que adotou procedimentos de sondagem e verificação do que 

concerne à aceitação dos serviços disponibilizados ao público alvo, junto a segmentos da 

sociedade organizada.    

 

No segundo trimestre, segundo os relatos, consta que o Cesol tem auscultado aos seus 

beneficiários, por ocasião dos encontros de trabalho, sobre a sua atuação junto a eles, e o 

resultado obtido foi considerado positivo.  

 

No terceiro trimestre, a OS, através de quadro, expressou a avaliação realizada pelos usuários 

do serviço de assistência técnica prestado pelo CESOL; a metodologia utilizada é devidamente 

explicada. A maioria das pessoas atendidas concentrou suas respostas nas opções “bom” e 

“excelente”. 

 

 No quarto trimestre, consta que foi realizado pesquisa de satisfação do usuário dos serviços do 

Cesol, a qual relatada por meio de gráficos de coluna segregados segundo o indicador cuja 

avaliação predominou os conceitos “Excelente” e “Bom”. Observe-se que os dados da pesquisa 

apresentados indicam carência de melhoria na qualidade do processo na sua elaboração, 

porquanto ficaram à margem do procedimento adotado técnicas básicas de Estatística. 

 

8. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO 

 

Não foi 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 

 

Durante esse período não se tem conhecimento de manifestações de órgãos de controle sobre o 

Contrato de Gestão em pauta. 

 

10. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

 

Conforme determina o edital 09/2012 a organização social cumpriu os procedimentos licitatórios 

para aquisição dos bens necessários a implantação do Cesol, bem como aos procedimentos 

adequados no que refere aos processos de seleção e contratação de pessoal conforme 

informado nos relatórios do primeiro semestre e no site: www.idsb.org.br. 

  

No que tange aos serviços de tombamento a SAEB e a SETRE, através do setor de patrimônio, 

estão definidos os procedimentos necessários para este fim. 

 

O Centro público vem atuando no território de forma gradativa com a inclusão de novos 

empreendimentos e diversificadas assistências técnicas e gerenciais de modo a promover o 

empoderamento de seus beneficiários e respectivas famílias. Ao longo desse período foram 

realizadas diversas avaliações conforme constam nos documentos dos relatórios de visitas e das 

aplicações das pesquisas de satisfação, cujas sugestões, em maior parte, foram acatadas. 

 

A conservação do centro público bem, como os bens adquiridos para o funcionamento do CESOL 

encontram-se em perfeito estado de manutenção e conservação. 

 

Os processos e a operabilidade das atividades desenvolvidas pelo CESOL vêm cumprindo ao que 

determina seu objeto. 

 

11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS 

 

Não houve aplicação de desconto, haja vista o cumprimento das metas ao longo do ano. A meta 

“Empreendimentos encaminhados à agência de microcrédito”, nesse momento, está 

condicionada à vontade e circunstâncias apresentadas pelos empreendimentos, na ocasião da 

elaboração do Estudo de Viabilidade Econômica e durante o acompanhamento. 

 

http://www.idsb.org.br/
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12. RECOMENDAÇÕES 

 

A maior dificuldade encontrada nas atividades desenvolvidas pelo Centro Público Sertão 

Produtivo, para consecução e execução das metas pactuadas no contrato de gestão de número 

158/2012, foi o atraso do repasse do recurso pela contratante desde a primeira parcela, 

recomenda-se o pagamento tempestivamente buscando manter a qualidade do funcionamento 

das atividades; 

 

Quando da realização de oficinas, ou eventos de natureza similar, não somente especificar 

tópicos, mas descrever o seu conteúdo temático, identificar os partícipes e no caso de 

avaliações apresentarem o formulário utilizado;  

 

Em termos de capacitação, explicar o provimento destas capacitações se foram feitas mediante 

seus técnicos ou por contratação de consultores destes segmentos, evidenciando plano de 

trabalho (carga horária, conteúdo, metodologia, objetivos e lista de presença). 

 

Ainda ao que se refere às consultorias, salienta-se que estas devam ser realizadas para o 

atendimento das necessidades específicas dos empreendimentos atendidos com vistas ao 

alcance da sua sustentabilidade, não sendo aceito, portanto, consultorias para atividades meio 

ou de melhoramento de execução do contrato. 

 

A Contratada precisa ter no seu quadro funcional dimensionamento mínimo de 19 pessoas 

contratadas em regime de CLT, como previsto no edital e destacado no plano de trabalho. Para 

averiguação da real apresentação do quadro de funcionários em atividade, torna-se necessário 

encaminhar os Relatórios de empregados, mensalmente disponibilizados por meio da Caixa 

Econômica Federal. 

 

Recomenda-se, ainda, que a SETRE proceda ao tombamento do material permanente adquirido 

à Conta do Contrato de Gestão. Para gerenciamento e controle, a contratada deve realizar e 

manter atualizado o cálculo de depreciação dos bens adquiridos durante a execução do 

contrato. 

 

Em relação aos desembolsos efetivamente realizados, a construção da conciliação bancária é de 

grande importância, pois proporciona a transparência no acompanhamento da composição do 

saldo da conta corrente, analisando os lançamentos não realizados, divergentes e cheques não 

compensados.    
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Com respeito à Contratante (SETRE), alerta-se para a necessidade da temporalidade no repasse 

dos recursos financeiros à conta da Contratada, de modo a que estes lhes cheguem a tempo 

hábil.  

 

13. PARECER CONCLUSIVO 

 

Por tratar-se de um serviço inédito e nessa amplitude as avaliações de processos e 

procedimento ainda carecem de maior tempo para uma avaliação mais significativa e 

considerando que ocorreram atrasos no repasse do recurso financeiro responsáveis  

comprometendo a execução dos serviços de forma mais precisa, embora a organização social 

com todas as dificuldades buscou atender ao objetivo proposto no contrato.  

 

E centrado nos registros pertinentes à execução das metas estabelecidas, nos demonstrativos 

de aplicação dos recursos repassados pelo Estado, no modo de agrupamento das contas de 

despesa, na observância às 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 aos 

regulamentos do Cesol e nas práticas adotadas pela administração desse Centro. 

 

É opinião desta Comissão que os efeitos decorrentes das inconsistências e inadequações, até 

onde se observou, não comprometem a lisura da prestação de contas, porque são erros que 

podem e deverão ser sanados, até a apresentação do próximo relatório. 

 

 

Salvador, 30 de setembro de 2014. 

 

 

________________________________                                 ________________________________ 

     Albene Diciula Piau Vasconcelos                                                 Ana Paula Santos Ferreira 
         Coordenadora da Comissão                                                      Membro da Comissão 

 

 

________________________________                                 ________________________________ 

       Edjane Santana de Oliveira                                                           Efson Batista Lima 
          Membro da Comissão                                                              Membro da Comissão 
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________________________________                                 ________________________________ 

       Eva Patrícia Bandeira de Mello                                                   Jenny Tillmann Pompe 
           Membro da Comissão                                                           Membro da Comissão 

 
 

 

________________________________                                     ________________________________ 

         Juliana Lins Schiesser                                                            Lara Sousa Matos Andrade 

         Membro da Comissão                                                                Membro da Comissão 

 

 
________________________________                                     ________________________________                                                                                               

.      Karine Conceição de Oliveira                                                   Ubaldo Andrade Souza Filho 
            Membro da Comissão                                                            Membro da Comissão 

 

 

Estando de acordo com os achados, recomendações e conclusões da Comissão de 

Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão, subscrevo o presente Relatório, indicando o 

seu encaminhamento ao Secretário Nilton Vasconcelos Júnior, ao Conselho Deliberativo do 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável - IDSB e ao Conselho de Gestão das Organizações 

Sociais – CONGEOS. 

 

 

Salvador,     de setembro de 2014. 

 

 

____________________________________ 

Milton Barbosa de Almeida Filho 
Superintendente de Economia Solidária 

 

 


