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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. 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 II, 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/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 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. 
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3. SITUAÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO 

 

O Contrato de Gestão nº. 156/2012, com vigência a partir de 10/12/2012 até 

10/12/2014 e valor global R$ 3.200.000,00, 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 de Salvador, Lote 2, do 

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

Instrumento Convocatório, com as condições previstas nesse Contrato e na Proposta de 

Trabalho apresentada pela CONTRATADA, PANGEA – Centro de Estudos Socioambientais, sem 

ocorrência de modificações.  

 

 

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. 
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5. COMPARATIVO DAS METAS PACTUADAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

           
      
           

Relatório Técnico Anual de Execução do Contrato de Gestão nº 157/2012 - 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 

 
12 

 
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 54 100% 30  

7 

 
Assistência 

técnica 
socioprodutiva 

 
Número de 

empreendimentos 
assistidos 

36= 10 pontos 3 30 36 54 100% 30  

8 
 

Assistência 
técnica específica 

 
Número de 

empreendimentos 
capacitados 

36= 10 pontos 3 30 36 54 100% 30  

9 
 

Orientação acesso 
ao crédito 

 
Número de 

empreendimentos 
orientados 

54= 10 pontos 2 20 54 72 100% 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 54 100% 30  

12 

 
Empreendimentos 

e famílias com 
informações 
atualizadas 

Número de 
empreendimentos 

54 = 10 pontos 3 30 54 55 100% 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” está condicionada à vontade e as 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). 

 

Conforme previsto no Contrato, o Centro de Economia Solidária/Região Metropolitana II 

- Mares foi instalado em espaço físico organizado, - contando com móveis e equipamentos 

necessários ao funcionamento dos serviços disponibilizados - em imóvel locado e adequado 

à sua finalidade, localizado à Rua Professor Constantino Vieira, n.º 04, Mares, na sede do 

Município de Salvador – Bahia. 

 

 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.  

 

Segundo o relato da Contratada, foi realizada a seleção e contratação de pessoal, 

procedendo em seguida à capacitação do pessoal contratado, bem como à definição de 

fluxos e procedimentos de trabalho e instalação de sistemas informatizados em plataforma 

Office (Intranet). Esta Comissão constatou havido o chamamento na mídia, - 

www.pangea.org.br/publicacao/Manualword.htm - para o recrutamento e seleção de 

pessoal, bem como a descrição dos fluxos e procedimentos de trabalho adotados. 

http://www.pangea.org.br/publicacao/Manualword.htm
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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. 

A contratada apresenta o Diagnóstico do Contexto realizado, incluindo estudo do 

contexto social, econômico e produtivo contendo informações acerca do território e suas 

regiões administrativas, empreendimentos associativos identificados e o planejamento da 

atuação do Cesol. 

 

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

mobilização e priorização dos empreendimentos associativos no território e a 

avaliação do evento.  

 

Consoante relatório apresentado pela Contratada foi mobilizado ao longo do período em 

analise, o ano de 2013, 209 empreendimentos associativos na área de abrangência da 

Região Metropolitana II, dos quais efetivamente 88 empreendimentos participaram das 

oficinas realizadas.  

 

A primeira oficina realizada abordou a temática da Economia Solidária e apresentação 

do CESOL ao público alvo. Nos trimestres seguintes os temas abordados versaram sobre 

Ações do Governo na Economia Solidária; Plano de Negócio; Questões Jurídicas; Acesso ao 

Crédito; e Benefícios Governamentais ao Empreendimento Solidário, ao Cidadão e à 

Família. Segundo descrito foi utilizada a metodologia unificadora Circuito de Oficinas CESOL 

Mares, compilando 10 temas em um único dia. 

 

Integraram o relato o acervo de fotografias, cronograma de execução, setogramas, lista 

nominal de empreendimentos convidados, identificados os que se fizeram presentes no 

evento, bem como dos procedimentos adotados na avaliação desses que, segundo 

informado, foi avaliado por 97% dos partícipes beneficiários que lhe atribuiu conceitos 

“bom”, “muito bom” e “ótimo”, aprovação equivalente a índice superior a 90%.  

 

 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. 
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A contratada relata ter realizado 60 estudos de viabilidade econômica no ano de 2013, 

afirmando que na primeira fase priorizou o diagnóstico, o preenchimento das planilhas, 

identificação do ponto de equilíbrio e margem de contribuição, finalizando com a 

elaboração dos planos de ação. A contratada demonstrou de forma sintetizada, no relatório 

do quarto trimestre, as informações prioritárias do EVE e dos planos de ação.   

Conforme descrito acima foram elaborados 60 planos de ação para os empreendimentos 

em atendimento, onde, segundo a contratada, os principais pontos para assistência se 

constituem na carência por assessoria na área de comercialização, design, comunicação; 

necessidade de fortalecimento das relações de equipe e dificuldades na gestão dos 

empreendimentos. Os planos de ação não se encontram apensos ao relatório anual. 

 

 

 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). 

 

Conforme relata à contratada, a assistência gerencial foi realizada através de visitas 

técnicas com acompanhamento direcionado aos 54 empreendimentos atendidos, 

respeitando as especificidades colocadas nos planos de trabalho elaborados junto a estes 

empreendimentos.  

 

Consta ainda no relatório em análise, a informação de que a referida assistência 

realizou-se por vezes em formato de oficina versando sobre os temas de gestão da 

produção administrativo-financeira, comercial, e jurídica, destacando as informações 

pertinentes à constituição, formalização e funcionamento do empreendimento. 

 

 

 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. 

 

A contratada relata ter prestado assistência técnica socioprodutiva a cerca de 54 

empreendimentos a partir do terceiro e quarto trimestre com o objetivo de acompanhar as 

rotinas de produção e contribuir para sua melhor execução através de informações e 
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sugestões. Informa ainda que alguns destes grupos participaram das oficinas denominadas 

10 em 1. O Relatório fez o registro de que essa meta foi cumprida, embora ausente à 

descrição das especificidades de cada empreendimento.  

 

 Assistência técnica específica que consiste no provimento de capacitação técnica 

especial a 36 empreendimentos associativos, mediante consultoria contratada. 

 

A contratada relata que, com base nos atendimentos gerenciais, realizou diagnóstico 

junto aos empreendimentos para levantamento de demandas especificas, e a partir deste 

resultado realizou oficinas de motivação, dinâmicas de grupo, implementação de planilhas 

para organização financeira e criação de logo, incluindo cartazes, faixas, banners, cartões 

de visita, conforme demandas levantadas. A contratada anexa tabela de empreendimentos 

capacitados (pag.7) sem referencia a conteúdo programático e metodologia. 

 

Observa-se, contudo, que as consultorias contratadas, apresentadas em relatório anual, 

não fazem alusão às demandas dos empreendimentos atendidos, sendo elas, em quase 

totalidade, para a realização de ações de área meio (monitoramente e acompanhamento do 

contrato) e não finalística, como orienta o edital.  

 

 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.  

 

O relatório em analise faz referimento à orientação de 54 empreendimentos referente às 

linhas de credito existentes para empreendimentos econômicos solidários. Segundo descrito 

estas informações e orientações foram realizadas durante as oficinas de sensibilização e em 

outras oportunidades.  

 

 Encaminhamento, na sua totalidade, dos empreendimentos recomendados a 

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

microcrédito.    

 

Esta meta depende da necessidade do empreendimento, constituindo-se uma meta 

condicionada a esta necessidade de contrair o empréstimo financeiro. A OS informa apenas 

o quantitativo de empreendimentos orientados. 
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 Assistência técnica em comercialização a 36 (trinta e seis) 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. 

 

As ações desenvolvidas para este fim, conforme descrito em relatório, foi à promoção de 

vendas nos encontros e oficinas no espaço da CESOL, onde os empreendimentos foram 

convidados a expor e comercializar suas produções. Outra iniciativa apontada foi à 

participação em feiras, a exemplo da I Feira de Economia Solidaria, onde, segundo descrito, 

foi possível ampliar a divulgação dos grupos e suas vendas. É relatado ainda a contratação 

de consultoria para construção de uma plataforma informatizada de vendas na internet no 

modelo do site “Elo 7”, referência em E-commerce de artesanatos na America Latina. 

 

Neste item observa-se que o espaço solidário ainda não entrou em funcionamento. 

 

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

famílias.  

 

Consta no relatório em análise planilha de empreendimentos cadastrados no CAD 

Cidadão relacionando cinquenta e quatro empreendimentos cadastrados, é informado ainda 

a relação de um cadastro família constando todos os integrantes ativos dos 

empreendimentos, totalizando assim 476 cadastros individuais que integrantes dos 

Empreendimentos. 
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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 1.345,52

(A) Total de Entradas do Periodo 1.601.345,52

(B) Total de Saídas do Período 1.310.650,93

(C) Saldo Financeiro do Período (A-B) 290.694,59

(D) Saldo Acumulado (S+C) 290.694,59

Composição Financeira do Saldo Acumulado

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

(D.2) Saldo Extrato CI  (por conta bancária) 289.576,94

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

(D.3) Sado Fundo fixo 1.117,65

Saldo Ajustado (D.2+D.3) 290.694,59

Recursos Provisionados e Comprometidos

(E) Recursos Provisionados 220.959,62

(F) Recursos Comprometidos 69.734,97

(G) Total de Recursos Provisionados e Comprometidos (E + F) 290.694,59

(Uso exclusivo para área de saúde)
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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 0,00 431,98 42,34 0,00 474,32

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

1.2 Devoluções 0,00 0,00 0,00 871,20 871,20

(A)Total de Entradas 400.000,00 400.431,98 42,34 800.871,20 1.601.345,52

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

2.1 Despesas de Pessoal

2.1.1 Remunerações (CLT) 50.005,05 88.012,39 65.728,05 129.576,14 333.321,63

2.1.2 Encargos 15.121,56 57.554,66 39.001,17 108.946,22 220.623,61

2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal 12.100,80 17.800,17 7.795,40 25.646,20 63.342,57

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

Subtotal (Pessoal) 77.227,41 163.367,22 112.524,62 264.168,56 617.287,81

2.2 Serviços de Terceiros 204.330,00 107.359,70 33.565,57 235.240,04 580.495,31

2.3 Despesas Gerais 3.120,77 10.320,66 8.443,09 11.458,14 33.342,66

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

2.5 Aquisição de Bens Permanentes 73.969,43 5.555,72 0,00 0,00 79.525,15

(B)Total de Saídas 281.420,20 123.236,08 42.008,66 246.698,18 693.363,12

Relatório Técnico Anual de Execução do Contrato de Gestão n° 156/2012   - 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 156/2012  - 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 474,32 0,00 #DIV/0!

Outras Receitas (especificar) 0,00 144.000,00 -1,00

Devoluções 0,00 #DIV/0!

(A)Total de Entradas 1.600.474,32 1.744.000,00 -0,08

Saída de Recursos

Despesas de Pessoal

Remunerações (CLT) 333.321,63 500.500,00 -0,33

Encargos 220.623,61 348.214,79 -0,37

Benefícios e Insumos de Pessoal 63.342,57 97.856,00 -0,35

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

Subtotal (Pessoal) 617.287,81 946.570,79 -0,35

Serviços de Terceiros 580.495,31 463.900,00 0,25

Despesas Gerais 33.342,66 69.529,21 -0,52

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

Aquisição de Bens Permanentes 79.525,15 110.000,00 -0,28

(B)Total de Saídas 693.363,12 643.429,21 0,08

 

6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

 

Das Receitas 

 

Segundo relatado pela Contratada, o repasse da 1ª parcela ocorreu em 04/11/2013 no 

valor de R$ 400.000,00 e a 2ª parcela foi em 25/04/2014 no valor de R$ 400.000,00. 

 

A Setre repassou à conta da Contratada no 1º trimestre o montante de R$ 400.000,00, 

conforme previsto no contrato. No 2º trimestre a execução das atividades foi interrompida 

necessitando realinhamento, devido o atraso no repasse do recurso. O mesmo fato repetiu-se 

no 3º e 4º trimestre, sendo que os gastos operacionais foram custeados com recursos 

financeiros remanescentes de período anterior.   
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Das Despesas 

 

Segundo análise dos registros a despesa incorrida com pessoal, no período anual, foi de 

R$ 617.287,81 (seiscentos e dezessete mil, duzentos e oitenta e sete reais e oitenta um 

centavos), correspondendo a 65% do gasto previsto que foi de R$ 946.570,79 (novecentos 

quarenta seis mil, quinhentos e setenta reais e setenta nove centavos), e a 38,58% da receita 

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

se que com base nos relatórios apresentados, ocorreu desligamento de colaboradores, apesar 

do não pronunciamento por parte da Contratada. Dentro do contrato firmado com a SETRE, 

comportou-se dentro dos 65% estabelecido para a rubrica. 

 

Em análise da documentação apresentada, constata-se que durante a execução do 

convênio as rubricas, Aquisição de Bens Permanentes e Despesas gerais foram pertinentes ao 

limite estabelecido, apesar do atraso no repasse do recurso financeiro. No que se refere à 

despesa com Serviços de Terceiros no 1º e 4º trimestre apresentou acréscimo ultrapassando em 

25% do valor previsto.  

 

 

7. AVALIAÇAO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

 

No primeiro trimestre, a imposição contratual (inciso IX, Cláusula Segunda) para 

avaliação da satisfação do usuário dos serviços prestados pelo Cesol, neste trimestre, mostrou-

se impertinente, dado a falta do objeto, em razão das atividades do CESOL ainda estarem se 

iniciando. 

 

No segundo trimestre, consta no Relatório apresentado a avaliação individualizada das 

oficinas realizadas no período, porém não foram consolidados os resultados apurados para, 

assim, melhor expressarem a situação detectada. Mesmo assim, os dados tabulados mostraram 

um resultado auspicioso, todavia, cabe observar que embora imprescindível não foi informado o 

universo (número de pessoas) em que a pesquisa se operou. 

 

A avaliação de satisfação dos usuários, no terceiro trimestre, quanto à qualidade no 

atendimento do CESOL Mares não registrou atendimento ruim. O percentual de 0,92% 

considerou regular; 17,28% dos ouvidos consideraram o atendimento bom; avaliam o 

atendimento ótimo 49,31% dos usuários que responderam a pesquisa; e 32,49% afirmam que 

suas expectativas foram superadas. 
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No quarto trimestre, consta no Relatório apresentado a avaliação individualizada das 

oficinas realizadas no período, com a consolidação dos dados apurados. Bem como a avaliação 

das pessoas que buscam atendimento direto na sede do CESOL. 

 

De acordo com as análises apresentadas a satisfação do publico beneficiário, de modo 

geral, qualifica o atendimento como bom e ótimo. 

 

Ainda, conforme descrito em relatório foi contratado serviço de avaliação e 

monitoramento do projeto através de empresa que deverá construir instrumentos de controle 

interno e satisfação do cliente, além de estabelecer a matriz de acompanhamento dos 

indicadores para aferir a eficiência das ações do projeto e ainda um sistema na WEB para 

acompanhamento das atividades realizadas junto aos empreendimentos com a divulgação do 

índice de satisfação do cliente. 

 

 

8. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO 

 

Não há constatado, até então, registro de manifestações na Ouvidoria Geral do Estado 

referente ao contrato, em acompanhamento. 

 

9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 

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

Gestão em pauta. 

 

10. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

 

A Organização registrou no Relatório Anual que foram realizadas as etapas de 

recrutamento, seleção e contratação de pessoal, bem como desenvolveu a capacitação da 

equipe na metodologia de trabalho empregada pela entidade. Para isto, fez-se a publicação do 

edital para contratação de pessoal, oferecendo publicidade e amarrando-se nos ditames do 

Regulamento de Pessoal da Associação.  

 

Não há informação no relatório quanto à deterioração de bens e as instalações possuem 

condições plenas de funcionamento. 
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11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS 

 

Devido aos atrasos no repasse financeiro para a Contratada, não houve aplicação de 

desconto no referente período. 

 

12. RECOMENDAÇÕES 

 

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

à Conta do Contrato de Gestão. Nesse sentido, a SAEB e a SETRE, através do setor de 

patrimônio, estão definidos os procedimentos necessários para este fim. Para gerenciamento e 

controle, a Contratada deve realizar e manter atualizado o cálculo de depreciação dos bens 

adquiridos durante a execução do contrato. 

 

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 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. 

 

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.    

 

13. PARECER CONCLUSIVO 

 

Centrado nos registros pertinentes à execução das metas estabelecidas, nos 

demonstrativos de aplicação dos recursos repassados pelo Estado, no modo de agrupamento 
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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 ao regulamento e/ou regimento do Cesol e nas práticas adotadas pela administração 

desse Centro. 

É opinião desta Comissão que a prestação de contas atendeu as exigências contratuais. 

 

Salvador, 30 de setembro de 2014. 

 

__________________________________ 

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 Melo 

Membro da Comissão 
 

 

                      Juliana Lins Schiesser 

Membro da Comissão 

 
__________________________________ 

               Lara Sousa Matos Andrade  
Membro da Comissão 

 

__________________________________ 
  Jenny Tillmann Pompe 

Membro da Comissão 
 

 

            Karine Conceição de Oliveira 

                       Membro da Comissão 

 
________________________________ 

Ubaldo Andrade Sousa Filho 
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 da 

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 

 


