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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. 155/2012, 

celebrado entre o PANGEA – Centro de Estudos Socioambientais e esta Secretaria para o 

gerenciamento do Centro Público de Economia Solidária - Cesol, no território Região 

Metropolitana IV, 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 n.º 054/2014, 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/Metropolitana IV, 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, o Cesol deve contar com um contingente de 19 pessoas, em média, contratadas 

em regime celetista, aptas às funções do cargo. 

 

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.



    Relatório Técnico Anual de Execução do Contrato de Gestão nº 155/2012 – ANO 2013. 

Página 4 de 19 

 

3. SITUAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 

 

O Contrato de Gestão n.º 155/2012, com vigência a partir de 10/12/2012 até 

09/12/2014 e valor global R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), tem por objeto 

gerência do Serviço de Assistência Técnica aos Empreendimentos Associativos Populares e 

Solidários, prestado no Centro Público de Economia Solidária, implantado no Território Região 

Metropolitana, lote 4, do Estado da Bahia, em conformidade com as especificações e obrigações 

constantes do Instrumento Convocatório, com as condições previstas neste Contrato e na 

Proposta de Trabalho apresentada pela CONTRATADA, PANGEA – Centro de Estudos 

Socioambientais. 

 

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 a partir 

da análise do relatório apresentado pela Contratada - OS (organização social) e em relatórios 

de inspeção consubstanciados em memorial, 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. 



    Relatório Técnico Anual de Execução do Contrato de Gestão nº 155/2012 – ANO 2013. 

Página 5 de 19 

 

5. COMPARATIVO DAS METAS PACTUADAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

           
      
           

Relatório Técnico Anual de Execução do Contrato de Gestão nº 155/2012- 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 6 100% 20 

 

5 
Estudos de 
viabilidade 
econômica  

Número de estudos 
de viabilidade 

econômica  
54 =10 pontos 3 30 54 60  100% 30 

 

6 
Assistência 

técnica Gerencial 

Número de 
empreendimentos 

assistidos 
36 = 10 pontos 3 30 36 66  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 57  100%   30 

 

9 
Orientação acesso 

ao crédito 

Número de 
empreendimentos 

orientados 
54= 10 pontos 2 20 54 63  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 44 100%   30 

 

12 

Empreendimentos 
e famílias com 
informações 
atualizadas 

Número de 
empreendimentos 

54 = 10 pontos 3 30 54 54  100%  30 

 

  TOTAL       310 PONTUAÇÃO TOTAL ALCANÇADA (A) 280  

     280**      

      PONTUAÇÃO MÁXIMA (B) 280  

      % ALCANCE DAS METAS (A/B) 100%  

 

* A meta “Empreendimentos encaminhados à agência de microcrédito” está condicionada à disposição dos 

empreendimentos e as circunstâncias.  

** Trata-se de uma meta condicionada, desse modo, a pontuação máxima ficou estabelecida em 280 pontos e não 

mais em 310 pontos, haja vista que essa meta não entrou no cômputo para verificação de percentual e cumprimento 

de metas.  
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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, conforme 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 Solidária foi implantado no Território Região 

Metropolitana/Lote IV – Salvador, no dia 24 de julho de 2013, em imóvel localizado na 

Avenida Ulisses Guimarães n.º 4024, no bairro de Sussuarana. A sede dispõe de uma área 

de 230 m², cuja realidade foi comprovada mediante vistoria ao imóvel, ocasião em que 

foram fotografados os seus ambientes, mostrando-se estes adequados às exigências do 

edital. 

 

 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.  

 

Informa que o processo seletivo de pessoal teve início em 01/03/2013 e ocorreu conforme 

as exigências mínimas de cada cargo descritas no Edital 09/2012. O Processo seletivo para 

os cargos de coordenadores se deu por análise curricular e entrevista individual, enquanto 

que para a área técnica e operacional aconteceu via Sinebahia em 5 (cinco) fases. 

Após aprovação e entrega da documentação, deu início as etapas de capacitação de 

equipes para nivelamento sobre economia solidária, gestão de EES, estudo de viabilidade, 

entre outros temas pertinentes ao serviço prestado na metodologia de trabalho. 
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 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. 

 

Este estudo consta no relatório do primeiro trimestre referente ao período de janeiro a 

março de 2013, o registro do cumprimento da meta em questão, observando a existência 

das informações e análise dos dados pertinentes ao contexto social, econômico e produtivo 

da região administrativa confiada, bem como a identificação e mapeamento dos 

empreendimentos associativos existentes na área de atuação. A partir destas informações e 

a definição do fluxo de trabalho definido foi realizado o planejamento da atuação do Centro 

Público. 

 

 Realização de quatro oficinas temáticas de sensibilização, observado, para tanto, 

mobilização e priorização dos empreendimentos associativos no território e a 

avaliação do evento.  

 

Segundo o relatório apresentado foram realizadas 6 oficinas de sensibilização, cujos 

empreendimentos foram mobilizados por meio de contato telefônico, visitas presenciais, e-

mails e divulgação feita pelo Centro Público. Consta que os temas versaram sobre 

apresentação do Cesol e os serviços de assistência técnica, introdução à economia solidária, 

gestão coletiva e participativa, técnicas de comercialização, cooperativismo e 

associativismo. 

Relata a contratada que a meta foi atingida em sua integralidade (100%) e durante o ano 

foram mobilizados em torno de 175 empreendimentos dentro da área de abrangência, com 

a presença de 53 empreendimentos associativos e uma média de 99 partícipes. 

 

 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. 

 

Essa meta foi exigida para ser cumprida a partir do segundo trimestre. Foram mobilizados 

175 empreendimentos para início do levantamento de dados com vistas ao estudo de 

viabilidade econômica, e em todos os trimestres notou-se que muitos não caracterizavam 

como empreendimentos econômicos solidários, desta forma, 60 empreendimentos foram 
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contemplados com estudo, como previsto na meta do projeto. Ainda foi elaborada uma 

agenda de trabalho, consignando sistematização e análise de informações resultantes no 

estudo e nos planos de ação disponíveis na sede do Cesol.  

 

 
 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). 

 

Para os primeiro e segundo trimestres essa meta não foi obrigatória. No terceiro trimestre, 

a Contratada relata que a meta de atendimento gerencial foi iniciada no 3º trimestre após o 

plano de ação proposto ao final do EVE, assim como a implantação das rotinas 

administrativas e gerenciais.  A OS informa ter levado orientações técnicas no auxilio a 

comercialização, gestão de grupos, fomento à formação de novos grupos, relações 

interpessoais (mediação de conflitos) e estudos de viabilidade econômica para elaboração 

do plano de ação a 66 empreendimentos.  

 

 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. 

 
Para os primeiro e segundo trimestres essa meta não foi obrigatória. No terceiro trimestre, 

o relatório apresentado pela OS registra que a equipe do CESOL acompanhou as ações de 

36 empreendimentos durante o ano, objetivando a execução desse serviço via 

acompanhamento dos empreendimentos através das visitas técnicas.  

 

 Assistência técnica específica que consiste no provimento de capacitação técnica 

especial a 36 empreendimentos associativos, mediante consultoria contratada. 

 

Segundo relato, para a promoção da capacitação técnica específica de cada 

empreendimento atendido, foi feito um diagnóstico com base nos atendimentos gerenciais 

para a identificação de tais demandas. Explica que as maiores demandadas foram na área 

de designer, administração, pedagogia, jurídico e comercialização, todas advindas da 

necessidade dos empreendimentos. Um total de 57 empreendimentos foram capacitados, 

sendo que destes alguns participaram de mais de uma atividade. 
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Informa que as atividades realizadas foram: Identidade Visual (criação de logomarca e 

cartões de visitas), Controles Administrativos (estoque e técnicas de vendas), Relação 

Interpessoal (motivação e mediação de conflitos), Comercialização e Jurídico (importância 

da legalização e regularização de pendências nos órgãos específicos). 

 

Entretanto, não foi apresentado, no conjunto de anexos do relatório anual encaminhado a 

contratada, produtos que façam referências as áreas especificadas.  

 

 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.  

 

Para o primeiro trimestre essa meta não foi obrigatória.  

A contratada relata das dificuldades que este público tem em acessar linha de crédito por 

meios convencionais, por não se enquadrarem nas exigências bancárias. A execução da 

meta foi alcançada procedendo à orientação ao crédito a 63 empreendimentos 

assistidos durante o ano. Ressalta ainda que este serviço será contínuo durante todo o 

projeto.  

 

 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, bem como não existe previsibilidade de 

desconto para essa meta. 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 se tratando de uma meta condicionada, a contratada 

informa que houve 3 empreendimentos encaminhados para instituições responsáveis, mas, 

os mesmos não constam no EVE por se tratarem de demandas espontâneas. Informa ainda 

que devido à necessidade de um dos empreendimentos, a COOBRAS, foi realizada uma 

capacitação para expor os benefícios do CREDISOL e que mesmo assim não houve 

interesse de acesso ao crédito. 
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 Assistência técnica em comercialização a 36 empreendimentos associativos 

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

Economia Solidária e de Comércio Justo e Solidário; na promoção de eventos 

pertinentes ao tema; no assessoramento à criação de mecanismos de inserção 

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

formação em práticas de comercialização. 

 

Trata-se de uma meta não obrigatória para os primeiro e segundo trimestres.  

A contratada afirma em relatório que superou a meta em 22% por ter prestado 

atendimento a 44 empreendimentos, por meio da promoção e organização de 4 (quatro) 

feiras de economia solidária. Salienta que a demanda dos grupos pela busca de apoio na 

área de comercialização é muito grande, e que diante disso, inicia outras atividades 

estratégicas, a respeito do planejamento para implantação do Espaço Solidário, participação 

em eventos de comercialização, apoio em feiras organizadas por outras entidades, 

assessoria técnica específica e promoção de cursos oferecidos pelos próprios 

empreendedores solidários. 

 

 

 Atualização cadastral de 54 (cinquenta e quatro) empreendimentos e 

respectivas famílias.  

 

No primeiro trimestre essa meta não foi obrigatória.  

A contratada afirma em relatório que cadastrou neste ano 54 empreendimentos 

associativos e respectivas famílias, em consonância à orientação desta Setre. E pontuou 

que procedeu ao lançamento das informações cadastrais no sistema “CAD CIDADÃO”. 

Entretanto, não houve relato de atualização dos cadastros pós primeiro lançamento. 
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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 1.600.000,00

(S.2) Outras receitas - especificar 1.289,58

(A) Total de Entradas do Periodo 1.601.289,58

(B) Total de Saídas do Período 1.343.775,17

(C) Saldo Financeiro do Período (A-B) 257.514,41

(D) Saldo Acumulado (S+C) 257.514,41

Composição Financeira do Saldo Acumulado

(D.1) Saldo Extrato C/C  (por conta bancária) 256.654,75

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

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

(D.3) Saldo Fundo Fixo 859,65

Saldo Ajustado ( D.2+D.3) 257.514,40

Recursos Provisionados e Comprometidos

(E) Recursos Provisionados 182.273,47

(F) Recursos Comprometidos 75.240,93

(G) Total de Recursos Provisionados e Comprometidos (E + F) 257.514,40

Relatório Técnico Anual de Execução do Contrato de Gestão nº 155/2012 - 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 400.000,00 400.000,00 0,00 800.000,00 1.600.000,00

1.1.2 Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras 0,00 201,62 1.003,71 84,25 1.289,58

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

1.2 Devoluções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(A)Total de Entradas 400.000,00 400.201,62 1.003,71 800.084,25 1.601.289,58

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

2.1 Despesas de Pessoal

2.1.1 Remunerações (CLT) 23.523,84 107.318,17 36.551,78 150.465,10 317.858,89

2.1.2 Encargos 0,00 52.225,02 40.435,56 136.853,38 229.513,96

2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal 8.250,00 16.198,00 12.188,04 20.356,20 56.992,24

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

Subtotal (Pessoal) 31.773,84 175.741,19 89.175,38 307.674,68 604.365,09

2.2 Serviços de Terceiros 260.407,71 86.076,29 46.558,63 232.163,29 625.205,92

2.3 Despesas Gerais 1.804,00 14.108,70 14.340,42 5.050,60 35.303,72

2.4 Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Aquisição de Bens Permanentes 73.929,42 2.775,02 2.196,00 0,00 78.900,44

(B)Total de Saídas 336.141,13 102.960,01 63.095,05 237.213,89 739.410,08

Relatório Técnico Anual de Execução do Contrato de Gestão n° 155/2012 - ANO 2013

Tabela 03.a - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período
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Relatório Técnico Anual de Execução do Contrato de Gestão nº 155/2012 - 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 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00

Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras 1.289,58 0,00 #DIV/0!

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

Devoluções 0,00 0,00 #DIV/0!

(A)Total de Entradas 1.601.289,58 1.600.000,00 0,00

Saída de Recursos

Despesas de Pessoal

Remunerações (CLT) 317.858,89 500.500,00 -0,36

Encargos 229.513,96 348.214,79 -0,34

Benefícios e Insumos de Pessoal 56.992,24 97.856,00 -0,42

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

Subtotal (Pessoal) 604.365,09 946.570,79 -0,36

Serviços de Terceiros 625.205,92 463.900,00 0,35

Despesas Gerais 35.303,72 69.529,21 -0,49

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

Aquisição de Bens Permanentes 78.900,44 110.000,00 -0,28

(B)Total de Saídas 739.410,08 643.429,21 0,15
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6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

 

Das Receitas 

 

Segundo relatado pela Contratada, o repasse da 1ª parcela ocorreu em 27/02/2013 no 

valor de R$ 400.000,00; a 2ª parcela foi creditada em 23/05/2013 no valor de R$ 400.000,00; a 

3ª parcela foi repassada com atraso em 04/11/2013 no valor de R$ 400.000,00 e a 4ª parcela 

foi de R$ 400.000,00 em 17/12/2013.  

 

O fato do repasse do recurso financeiro ter sido realizado com atraso e sem contar com 

outro recurso, a Contratada comportou-se custeando os gastos operacionais por meio da 

utilização de recursos financeiros remanescentes de períodos anteriores. Tal situação implicou 

em suspensão parcial de serviços, dispensa de uma parcela dos funcionários, prorrogação de 

pagamentos inclusive da folha de pessoal, com isto, comprometendo a execução das suas 

atividades a despeito de ter cumprido as metas estabelecidas. 

 

Das Despesas 

 

Em virtude do atraso, só a partir de março de 2013, o orçamento passou a ser 

executado.  

 

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

604.365,09 (seiscentos e quatro mil, trezentos e sessenta e cinco reias e nove centavos), 

correspondendo a 64% do gasto previsto que foi de R$ 998.956,33 (novecentos e noventa e 

oito mil, novecentos e cinquenta seis reais e trinta e três centavos), e 37,77% da receita 

auferida que foi repassada num total de R$ 1.600.000,00 (hum milhão e seiscentos mil). Em 

função do atraso no repasse do recurso financeiro, a Contratada informou que realizou 

desligamento de funcionários. Dessa análise em face do gasto com pessoal verifica-se que a 

Organização Social se comportou dentro dos 65% estabelecidos para a rubrica, conforme 

previsto no contrato de gestão. 

 

Observou-se que com base no demonstrado em Relatório, constatou-se que a 

Organização Social ultrapassou o valor previsto em 35% do pactuado quanto aos serviços de 

terceiros. No entanto, a OS não realizou justificativa para tal situação. Diante disto, recomenda-
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se à entidade atentar-se para manter se dentro do programado para os dois anos do contrato 

de gestão. 

 

Tomando por base as contas expostas, detectaram-se inadequações na sua 

classificação e agrupamentos, bem como a não segregação de substratos da mesma. Em 

sequência, procedeu-se às diligencias (membros da diretoria da Contratada compareceram a 

esta Comissão, que lhes pontuaram as inconformidades achadas, e também da necessidade de 

realizarem as previsões), objetivando a resolução dos problemas. 

 

7. AVALIAÇAO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

 

Consta no Relatório anual apresentado, que foram realizadas pesquisas de satisfação 

dos empreendimentos referente aos serviços prestados pelo Cesol e avaliação acerca do grau 

de satisfação com tais serviços. Informa que foram avaliados atendimento, oficinas de 

sensibilização, bem como a avaliação da equipe funcional do Cesol, com base na metodologia 

360°.  

Abaixo, a reprodução do quadro resultante da apuração do resultado da pesquisa, 

apresentado.  

Pesquisa de Satisfação sobre Atendimento do Cesol – Lote IV 

Resultado 

2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre Ano 2013 

Nº 
atendimentos 

% 
Nº 

atendimentos 
% 

Nº 

atendimentos 
% 

Nº 

atendimentos 
% 

Superou 
expectativas 

25 19,08 65 29,41 15 19,23 105 24,41 

Ótimo 80 61,07 118 53,39 47 60,25 245 56,96 

Bom 24 18,32 34 15,38 15 19,23 73 17 

Regular 2 1,53 3 1,36 1 1,28 6 1,40 

Insuficiente 0 0 1 0,45 0 0 1 0,23 

Total de 
Atendimento 

131 100,0 221 100,0 78 100,0 430 100,0 

Fonte: Cesol IV – Pesquisa direta – Ano 2013 

 

 A contratada informa que foram avaliados, por meio de pesquisa de satisfação do 

usuário do Cesol, 430 atendimentos diretos durante todo o ano, em cuja avaliação 

predominou o conceito “Ótimo” com aproximadamente 57%. No caso apontado acima, foi 

utilizada pela equipe a etapa 6 do ciclo de PDCA, que segundo a mesma consiste em 

desenvolver ação corretiva para identificar qual o real motivo do resultado em questão. 
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Na questão avaliação das oficinas de sensibilização durante o 1º e 2º trimestre, foram 

feitas avaliações oral com os capacitandos dos empreendimentos ao final de cada evento, tida 

como método oportuno para melhorias nas suas ações. Enquanto que no 3º e 4º trimestre 

conforme previsto foi aplicado questionário para avaliar a qualidade da assistência técnica 

prestada. 

 

No quesito avaliação de atendimento no Cesol (interna), a OS informa que foram 

registrados 85 avaliações referentes a representantes de empreendimentos e pessoas da 

comunidade que visitaram o local durante este trimestre. A pesquisa foi sistematizada por meio 

de formulário padrão depositado na caixa de sugestão. O perfil apresentado pela pesquisa 

trata-se em sua grande maioria de pessoas do sexo feminino com idade entre 17 e 40 anos. 

 

Sobre o atendimento na recepção, tempo de espera, instalações, encaminhamento do 

problema e equipe técnica foram avaliados em sua grande maioria como “ótimo”. Enquanto nas 

avaliações das capacitações e assistência técnica tiveram indicadores positivos. 

 

A avaliação 360° foi aplicada de modo circular com todos que interagem com o 

avaliado, ou seja, coordenação direta, técnicos e agentes. Todos os participantes respondem 

questionários sobre os colegas, de forma individual e coletiva sobre as tarefas e políticas da 

Organização Social, mas, sempre visando o comportamento e desempenho do outro. 

 

8. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO 

 

Durante os quatro semestres não houve constatação de registro de manifestações na 

Ouvidoria Geral do Estado referente ao contrato, em acompanhamento. 

 

9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 

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

Gestão em pauta durante o período em análise.  

 

10. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

 

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

patrimônio, estão definindo os procedimentos necessários para este fim. 
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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 

 

Diante do cumprimento das metas pactuadas, não há aplicação de desconto. 

 

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 à Contratada: 

 

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

especificar tópicos, mas descrever o seu conteúdo temático, identificar os participantes através 

de lista de presença e apresentar o formulário utilizado na avaliação. 

Quando da capacitação, explicitar a importância da prestação desse serviço e sua 

relação com o plano de ação do empreendimento. Identificar a consultoria/consultores 

evidenciando-a com a apresentação do plano de trabalho (carga horária, conteúdo, 

metodologia, objetivos e lista de presença/fotografia). 

 

Ainda ao que se refere as consultorias, salienta-se que estas devem 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. 
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Faz-se necessário por parte da Contratada apresentar o real quadro de funcionários em 

atividade, para tal é necessário encaminhar os Relatórios de empregados mensalmente 

disponibilizados pela Caixa Econômica Federal. 

 

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.    

 

Recomenda-se, ainda, que a Contratada proceda com a depreciação do material 

permanente adquirido à Conta do Contrato de Gestão. 

 

 Com respeito à Contratante (SETRE), alerta-se para a necessidade da tempestividade 

no repasse dos recursos financeiros à conta da Contratada, de modo a que estes lhes cheguem 

a tempo hábil. 

 

13. PARECER CONCLUSIVO 

 

Centrado nos registros pertinentes à execução das metas estabelecidas, nos 

demonstrativos de aplicação dos recursos repassados pelo Estado, e no que impõe as cláusulas 

contratuais, examinou-se o Relatório apresentado pela Contratada, com a incumbência de 

expressar opinião sobre o cumprimento do contrato em tela. 

 

O exame foi conduzido com foco na veracidade das informações prestadas, na 

obediência aos regulamentos apresentados pela Organização Social 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 como erros passíveis de saneamento. 

 

 

Salvador, 30 de Setembro de 2014. 
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__________________________________ 

Albene Diciula Piau Vasconcelos 

Presidente da Comissão 

 

 

__________________________________ 

Lara Sousa Matos Andrade 

Membro da Comissão 

 

__________________________________ 

Efson Batista Lima 

Membro da Comissão 

 

 

__________________________________ 

Eva Patrícia Bandeira de Mello 

Membro da Comissão 

__________________________________ 

Ubaldo Andrade Souza Filho 

Membro da Comissão 

 

__________________________________ 

Edjane Santana de Oliveira 

Membro da Comissão 

 

__________________________________ 

Jenny Tilmann Pompe 

Membro da Comissão 

 

__________________________________ 

Karine Conceição de Oliveira 

Membro da Comissão 

 

__________________________________ 

Ana Paula Santos Ferreira 

Membro da Comissão 

 

__________________________________ 

Juliana Lins Schiesser 

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 

PANGEA - CENTRO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS e ao Conselho de Gestão das 

Organizações Sociais – CONGEOS. 

 

Salvador,     de Setembro de 2014. 

 

____________________________________ 

Milton Barbosa de Almeida Filho 

Superintendente de Economia Solidária 

 


