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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. 157/2012, 

celebrado entre a ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DE PINTADAS – REDE PINTADAS e esta Secretaria para o gerenciamento do 

Centro Público de Economia Solidária - Cesol, no território Bacia do Jacuípe, Lote 8, 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 à Praça Dois de Julho, no 462, Centro, 

na sede do Município de Pintadas – 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 21 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. 157/2012, com vigência a partir de 10/12/2012 até 09/12/2014 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 Bacia do Jacuípe, Lote 8, 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, Associação das Entidades de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável de Pintadas 

– Rede Pintadas. 

 

 

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 apresentou, 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 

elaborou seus relatórios correspondentes a iguais períodos e encaminhou - os 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 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 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 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) 310(280)  

      % ALCANCE DAS METAS (A/B) 100%  

 

*A meta “Empreendimentos encaminhados à agência de microcrédito” 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). 

 

Consoante constatado por esta Comissão em visita técnica, o Centro de Economia 

Solidária/Bacia do Jacuípe foi instalado em espaço físico organizado, contando com os 

equipamentos previstos, em imóvel locado e adequado à sua finalidade, na Rua Novo Horizonte, 

nº 273, Centro, na sede do Município de Pintadas – Bahia. 

 

Observado o seu Regulamento aprovado, comprovou-se no endereço eletrônico: 

www.redepintadas.blogspot.com.br, que as aquisições de bens e serviços foram procedidas, 

conforme relatado pela Contratada. 

 

 

 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, realizaram-se, em conformidade com o Regulamento 

aprovado, o recrutamento e a seleção de pessoal, em número de 21 pessoas, mediante 

Chamada Pública, por meio do endereço eletrônico: www.redepintadas.blogspot.com.br. E que 

se procedeu à capacitação do pessoal contratado, em método de trabalho baseado no Programa 

de Gestão da Qualidade 5”S”, bem como à definição de fluxos e procedimentos de trabalho, e 

instalação de sistemas informatizados em plataforma Office (Intranet). 

http://www.redepintadas.blogspot.com.br/
http://www.redepintadas.blogspot.com.br/
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A metodologia adotada, como descrito no Relatório encaminhado pela 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 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 Relatório de estudo do contexto social, bem como a 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 Bacia do Jacuípe 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 desafios.  Finalizando, o relatório apresenta uma 

relação de identificação dos empreendimentos associativos na área territorial. 

 

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

mobilização e priorização dos empreendimentos associativos no território e a 

avaliação do evento.  

 

A primeira oficina foi realizada consoante o previsto e contou com a participação de 30 

empreendimentos da região. Mobilizou empreendimentos associativos, priorizando-os, e 

procedeu à avaliação do evento.  

 

A Contratada relata que no dia 13/06/2013, no Auditório da Secretaria da Agricultura de 

Pintadas, houve a participação de 61 pessoas, representando 27 empreendimentos 

estabelecidos nos diversos municípios do território, quando da realização da oficina que teve 

como tema: “As diferentes modalidades de créditos solidários”. E que a realização da mesma 
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contou com a presença de representantes do Banco do Brasil, BNB, Sicoob Sertão, Cogefur e 

Credisol, os quais expuseram as suas linhas de crédito disponíveis ao segmento, e procedeu à 

sua finalização e avaliação, cujo resultado alcançado foi considerado auspicioso.  

 

Segundo informou ainda, que subsequente à execução da mobilização e cadastramento 

de empreendimentos nos 14 municípios do território, procedeu-se ao processo de priorização de 

18 empreendimentos (relacionados nominalmente), baseado em 4 critérios relatados.  

 

Consta do Relatório apresentado que, com a participação de 37 empreendimentos e 97 

pessoas, foi realizada a oficina temática no Município de Capela do Alto Alegre.  

 

Conformando com os assuntos escolhidos - "Comercialização dos Produtos da Economia 

Solidária", "Desafios da Comercialização dos Produtos da Economia Solidária" e "Políticas 

Públicas como Estratégia de Comercialização para os Empreendimentos de Economia Solidária" - 

em função das demandas prioritárias detectadas, foram discutidos propostas políticas de 

comercialização no âmbito da Economia Solidária. 

 

Além de identificadas a participação de entidades públicas e privadas operantes nesse 

segmento socioeconômico, e a metodologia adotada na programação e execução do evento, a 

qual contemplou todas as ações constitutivas da meta, foi também informado o resultado, com 

predominância dos conceitos "Muito Bom" e "Bom", da avaliação do evento realizado.  

 

 

 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. 

 

A Contratada relata que realizou o estudo de viabilidade econômica de 59 

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. 

 

A equipe do Cesol 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 
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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). 

 

Segundo o relato da Contratada realizaram-se consultorias e mini cursos ministrados por 

uma equipe multidisciplinar composta por administrador, contador e advogados que 

assessoraram 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 aplicadas, 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. 

 
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 facilitar o desempenho dos empreendimentos. 

 

 Assistência técnica específica que consiste no provimento de capacitação técnica 

especial a 36 empreendimentos associativos, mediante consultoria contratada. 

 

Segundo informado, a assistência técnica específica foi operacionalizada mediante a 

realização de duas oficinas com participação de oito empreendimentos associativos e teve foco 

no aprimoramento do artesanato oriundo de materiais reciclados, e na potencialidade do Design 

Think (Ferramenta de inovação. Pensar o produto fora dos modelos tradicionais), como 

ferramenta empresarial. 

 

A assistência técnica específica foi operacionalizada mediante a realização de oficinas 

com participação de empreendimentos associativos. 
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 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.  

 

Segundo o relato, os empreendimentos foram convidados a participar das oficinas de 

orientação de acesso ao crédito, sendo apresentadas as modalidades de crédito, bem como o 

modo de acessá-los. 

 

 Encaminhamento, na sua totalidade, dos empreendimentos recomendados a 

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

microcrédito.    

 

O relatório apresentado à Comissão não fez registro de empreendimentos aptos a 

pleitear o financiamento bancário, desse modo, perde objeto a meta estabelecida. 

 

 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. 

 

A Contratada relata que criou o espaço destinado às práticas de comercialização 

solidária, removeu uma feira dos produtos oriundos desse segmento produtivo onde se aprende 

técnicas de comercialização. Foi realizada durante esse período oficina sobre os desafios e as 

estratégias de comercialização. 

 

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

famílias.  

 

Consoante o relatório apresentado foram cadastrados 59 empreendimentos no 

CADcidadão (www.sin.ebda.ba.gov.br) no período. Esse cadastro é utilizado pelas organizações 

sociais para procederem ao acompanhamento 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 22.797,26

(A) Total de Entradas do Periodo 1.622.797,26

(B) Total de Saídas do Período 961.194,89

(C) Saldo Financeiro do Período (A-B) 661.602,37

(D) Saldo Acumulado (S+C) 661.602,37

Composição Financeira do Saldo Acumulado

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

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

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

Recursos Provisionados e Comprometidos

(E) Recursos Provisionados 67.578,00

(F) Recursos Comprometidos 38.845,96

(G) Total de Recursos Provisionados e Comprometidos (E + F) 106.423,96

Relatório Técnico Anual de Execução do Contrato de Gestão nº 157/2012  - 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 4.946,61 4.871,06 6.881,81 6.097,77 22.797,25

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 404.946,61 404.871,06 6.881,81 806.097,77 1.622.797,25

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

2.1 Despesas de Pessoal

2.1.1 Remunerações (CLT) 28.111,85 109.374,26 109.063,10 110.658,48 357.207,69

2.1.2 Encargos 13.916,22 61.193,74 66.932,54 103.232,01 245.274,51

2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal 11.438,34 39.846,20 35.078,42 35.867,20 122.230,16

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

Subtotal (Pessoal) 53.466,41 210.414,20 211.074,06 249.757,69 724.712,36

2.2 Serviços de Terceiros 4.582,00 51.817,50 56.305,99 61.048,08 173.753,57

2.3 Despesas Gerais 727,19 2.380,88 5.851,96 5.229,13 14.189,16

2.4 Tributos 0,00 563,74 871,45 2.155,85 3.591,04

2.5 Aquisição de Bens Permanentes 31.235,76 0,00 10.425,00 3.288,00 44.948,76

(B)Total de Saídas 36.544,95 54.762,12 73.454,40 71.721,06 236.482,53

Relatório Técnico Anual de Execução do Contrato de Gestão n° 157/2012   - 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 157/2012  - 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 22.797,26 0,00 #DIV/0!

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

Devoluções 0,00 0,00 #DIV/0!

(A)Total de Entradas 1.622.797,26 1.600.000,00 0,01

Saída de Recursos

Despesas de Pessoal

Remunerações (CLT) 357.207,69 536.400,00 -0,33

Encargos 245.274,51 326.356,00 -0,25

Benefícios e Insumos de Pessoal 122.230,16 198.000,00 -0,38

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

Subtotal (Pessoal) 724.712,36 1.060.756,00 -0,32

Serviços de Terceiros 173.753,57 506.511,48 -0,66

Despesas Gerais 14.189,16 10.000,00 0,42

Tributos 3.591,04 0,00 #DIV/0!

Aquisição de Bens Permanentes 44.948,76 44.964,85 0,00

(B)Total de Saídas 236.482,53 561.476,33 -0,58

 

6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

 

Das Receitas 

 

Segundo relatado pela Contratada, o repasse da 1ª parcela ocorreu em 20/12/2012 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 20/12/2013. Houve rendimento em aplicação financeira dos recursos 

recebidos, devidamente registrados. 

 

O não repasse do valor referente ao 3º trimestre e sem contar com outras fontes de 

recursos, a Contratada manteve as suas atividades operacionais custeadas com recursos 
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financeiros remanescentes de períodos anteriores. Quanto ao 1º, 2º e 4º trimestre demandou 

realizando os pagamentos previstos no período. 

 

Das Despesas 

 

Com base nos demonstrativos financeiros, a despesa incorrida com pessoal durante todo 

o ano apresentou valores menores do que o previsto. Para o total realizado, o valor anual foi de 

R$ 724.712,36 (setecentos vinte quatro mil, setecentos e doze reais e trinta seis centavos), que 

corresponde a 68% do gasto estabelecido para a rubrica, e a 45,29% em relação à receita 

auferida de R$ 1.600.000,00 (hum milhão e seiscentos mil reais). Comportou-se dentro do 65%, 

estabelecido em contrato. 

 

Cabe fazer notar, que as despesas Serviços de Terceiros apresentaram valores menores 

do que o pactuado em contrato, a imprevisão constatada não foi justificada pela Contratada 

prejudicando a análise deste tópico. Tal comportamento refletiu no entendimento quanto ao 

ocorrido com os saldos de Despesas gerais que em soma ultrapassaram o total anual previsto, 

com maiores incidências no 3º e 4º trimestre.  

 

Em que pese, nota-se que algumas aquisições de Bens de Permanentes foram realizadas 

não somente no 1º trimestre conforme pactuado registrou-se ocorrências no 3º e 4º trimestre. 

Esta discrepância causa impacto no previsto a ser realizado conforme contrato, salvo no que 

tange o valor destinado para sua efetivação uma vez que se comportou dentro do limite 

estabelecido. 

 

O total de gasto anual apresentado corresponde a 42% menor que o esperado. 

 

7. AVALIAÇAO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

 

A Contratada relata ter procedido a pesquisa de satisfação do usuário dos serviços do Cesol, 

durante o ano em curso, onde predominaram os conceitos “Excelente” e “Bom”.   

 

8. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO 

 

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

ao contrato, em acompanhamento. 
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9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 

Não se tem conhecimento 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.  

 

Quanto ao tombamento dos bens permanentes, a entidade enviou as notas fiscais para a Setre 

proceder ao registro. A SAEB e a SETRE, através do setor de patrimônio, estão definidos os 

procedimentos necessários para atender este fim. 

 

11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS 

 

Não houve aplicação de desconto no referente período. 

 

12. RECOMENDAÇÕES 

 

Observa-se que os dados da pesquisa de satisfação apresentados indicam necessidade de 

melhoria quanto à metodologia e o rigor técnico, porquanto ficaram à margem do procedimento 

adotado as técnicas básicas de Estatística. 

 

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. 

 

Recomenda-se que 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 
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saldo da conta corrente, analisando os lançamentos não realizados, divergentes e cheques não 

compensados.    

 

Com respeito à Contratante (Setre), alerta-se para observância da eficiência 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, 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 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 
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Estando de acordo com os achados, recomendações e conclusões da Comissão de 

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

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

ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE PINTADAS 

– REDE PINTADAS e ao Conselho de Gestão das Organizações Sociais – CONGEOS. 

 

 

Salvador,           de setembro de 2014. 

 

 

____________________________________ 

Milton Barbosa de Almeida Filho 

Superintendente de Economia Solidária 


