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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte

RELATÓRIO 

 
CONTRATO DE GESTÃO Nº 022/2018 (2ª CONTRATAÇÃO)
ORGANIZAÇÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO FILHOS DO MUNDO – FEME
UNIDADE PUBLICIZADA: CENTRO PÚBLICO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, NO TERRITÓRIO METROPOLITANO
 
 
 
1º RELATÓRIO EMERGENCIAL TÉCNICO TRIMESTRAL
PERÍODO DE 06/09/2018 a 05/12/2018
 
 
 
1. INTRODUÇÃO
 
O presente Relatório, referente ao período de 06/09/2018 a 05/12/2018, tem como objetivo analisar o cumprimento das cláusulas contratuais e
das metas pactuadas, bem como a economicidade quanto ao desenvolvimento das atividades atinentes à execução do Contrato de Gestão nº.
022/2018, celebrado entre a Associação Filhos do Mundo – FEME e esta Secretaria para o gerenciamento do Centro Público de Economia
Solidária - CESOL, com atuação no território Metropolitano, atendendo ao disposto no art. 27 da Lei Estadual nº 8.647/2003, que regulamenta o
Programa Estadual de Organizações Sociais.
 
Verifica-se que o relatório entregue à Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação pela Organização Social apresenta o seguinte
período: 06/09/2018 a 05/12/2018. A apresentação do relatório foi importante para a administração estadual verificar o andamento da execução do
contrato. As metas pactuadas e os serviços previstos estão relacionados ao primeiro trimestre previsto no Contrato, bem como as despesas
previstas e registradas pela Organização Social.
 
A Superintendência de Economia Solidária e Cooperativismo – SESOL é a unidade responsável pelo acompanhamento, monitoramento e
avaliação desse Contrato de Gestão, tendo sido instituída Comissão para este fim, através da Portaria nº 070/2013, de 03/04/2013, cuja
composição foi alterada pela Portaria nº 054, de 03 de junho de 2014, e pela Portaria nº 067 de 29 de julho de 2016, publicada no Diário Oficial do
Estado da Bahia, de 02 de agosto de 2016, e cuja composição foi alterada através da Portaria nº 134 de 01/11/2018 e publicada do DOE de
02/11/2018 para designar os seguintes membros: Efson Batista Lima, Ana Paula Santos Ferreira, André Luis Ferreira da Silva, Albene Dicíula Piau
Vasconcelos, Edjane Santana de Oliveira, Edelson Ferreira dos Santos, Jadson Santana da Luz, Karine Conceição de Oliveira, Maíra Santana
Vida, Mônica Barbosa Sanches Sales e Silvia Maria Bahia Martins.
 
2. PERFIL DO SERVIÇO PUBLICIZADO
 
O Centro Público de Economia Solidária - CESOL, situado à Rua Engenheiro Milton de Oliveira, nº 288, Barra, 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
através dos empreendimentos de economia solidária.
 
Além de espaço físico e de equipamentos adequados à natureza do serviço disponibilizado, consta o Cesol com um contingente de 03 pessoas,
contratadas em regime celetista.
 
A capacidade operacional de atendimento mínima prevista no Contrato de Gestão é de 23 empreendimentos participando de redes de
comercialização e 47 empreendimentos inseridos nas lojas fomentadas e apoiadas pelo Centro Público de Economia Solidária para o trimestre na
área geográfica delimitada.
                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                               
3. GESTÃO DO CONTRATO
 
O Contrato de Gestão nº. 022/2018, emergencial, com vigência a partir de 06/09/2018 a 05/12/2019, 180 dias ou até a conclusão do processo
seletivo a ser realizado pela SETRE, com valor global de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), tem por objeto a gerência do Serviço de Assistência
Técnica aos Empreendimentos Associativos Populares e Solidários, prestado no Centro Público de Economia Solidária, que será implantado no
Território Metropolitano, 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 Filhos do Mundo, sem ocorrência de
modificações.
 
A contratada entregou o relatório de prestação de contas em 17/12/2018, tendo, portanto, decorridos 3 dias de atraso, considerando que antes
deste foram disponibilizados 5 dias úteis para conclusão e envio do relatório à Unidade de Monitoramento e Avaliação. Entre dezembro de 2018 e
janeiro de 2019, quatro notificações foram encaminhadas à Organização Social com o intuito de esmiuçar e/ou complementar informações
relacionadas à execução de metas físicas e despesas financeiras realizadas durante o período de vigência contratual. Os esclarecimentos foram
prestados nos dias 16 de janeiro (notificações ofícios nº 145, 146 e 147), com a inclusão de fotos, orçamentos, relação de beneficiários/as, e 28 de
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janeiro (notificação ofício nº 003), com o envio virtual de cartas de adesão, dados da pesquisa de satisfação, relatórios de vendas individualizados
dos Empreendimentos assistidos. Faz-se necessário mencionar que dezembro e janeiro constituem-se meses atípicos em virtude dos feriados e
dos pontos facultativos publicados por meio de portaria pelo Governo do Estado.
 
4. METODOLOGIA UTILIZADA PARA O ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
 
A Comissão de Monitoramento e Avaliação ao planejar as suas ações, objetivou propiciar ambiente favorável à elaboração e entrega, nos prazos
e datas pré-estabelecidas pelas Organizações Sociais, os Relatórios de Prestação de Contas.
 
Consoante definido a partir da data da vigência do contrato em tela, a Contratada deverá apresentar, no período, os seguintes relatórios
trimestrais e um relatório final, conforme cronograma:
 

ORDEM PERÍODO DE EXECUÇÃO DATA LIMITE DE ENTREGA

1º Relatório 06 de Setembro de 2018 a 05 de Dezembro de 2018 12 de Dezembro de 2018

2º Relatório 06 de Dezembro de 2018 a 05 de Março de 2019 12 de Março de 2019

Relatório
Final

06/09/2018 até 05/03/2019, 180 dias ou até a conclusão do processo seletivo a ser realizado
pela SETRE

 Até 15 dias após o término da
vigência.

 
Em observância à legislação aplicável à espécie, esta Comissão de Monitoramento e Avaliação elabora seus relatórios correspondentes a iguais
períodos e encaminha ao Superintendente da Sesol, o qual verifica e toma as providências de estilo.
 
O processo de elaboração do Relatório de Monitoramento e Avaliação se pautou no relatório apresentado pela Contratada - OS (Organização
Social) e foi subsidiado com elementos intrínsecos ao objeto de avaliação – cumprimento de meta e de cláusula contratual – no período
referenciado. A sua redação final ocorreu à conclusão da análise do relatório recebido, do quanto constatado durante o acompanhamento e do
resultado das diligências.
 
5. COMPARATIVO DAS METAS PACTUADAS E DO RESULTADOS ALCANÇADOS
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5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS
 
Os resultados aqui analisadas neste 1º Relatório de Prestação de Contas estão associadas ao cumprimento das metas relacionadas ao primeiro
trimestre deste Contrato de Gestão Emergencial. Estas metas e indicadores consistem na execução das seguintes ações delineadas:
 
COMPONENTE FINALÍSTICO - CF
 
CF 1. PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM VISTA AO ALCANCE DA SUSTENTABILIDADE ATRAVÉS DOS SEGUINTES INDICADORES:
 
CF 1.1 - Empreendimentos participando de redes de comercialização
 
A Contratada relata que manteve 49 empreendimentos da carteira ativa do Cesol articulados em torno da rede de comercialização,
majoritariamente atrelada ao funcionamento dos 5 Espaços Solidários alocados nos centros comerciais Salvador Shopping e Salvador Norte
Shopping. No dia 23 de novembro de 2018, a FEME realizou abertura pública da atual sede do CESOL Metropolitano, no Boulevard 38, na Barra,
e anexo a ele foi inaugurado novo ponto fixo de comercialização, o qual foi também agregado à rede de Espaços Solidários.
 
Além da continuidade da assistência técnica voltada especialmente para o incremento das vendas, a Organização relata que canalizou atenção
especial à logística dos pontos fixos de comercialização, adicionando ao contrato a locação de um carro utilitário para tal fim, bem como a
contratação de duas consultorias neste campo.
 
A equipe do CESOL Metropolitano informa que a maioria dos empreendimentos atendidos é de formação recente, “com pouca apropriação e
experiência em processos solidários e colaborativos” (FEME, p.8), o que demandou a formatação de cursos de ambientação, como “Técnicas de
Vendas e Atendimento ao Cliente”, “Design, Layout e Identidade Visual”, “Oportunidades para a produção no contexto da economia solidária”,
“Internet e Redes Sociais” e “Inclusão Digital”, totalizando a formação de dez turmas, todas ofertadas no mês de novembro de 2018, conforme
listas de presença encaminhadas. Para tanto, consultores foram contratados para a realização destes treinamentos, os quais privilegiaram
métodos participativos e estudo de casos. Na sua totalidade, estes momentos formativos contaram com a participação de 80 integrantes de
empreendimentos.
 
Os empreendimentos atendidos pelo CESOL Metropolitano têm configuração de associações e grupos informais, que têm o artesanato e as
manualidades (artefatos com predomínio de matéria prima industrializada e com incidência de máquinas no processo produtivo, por exemplo)
como vocação produtiva. A região metropolitana, como a de Salvador, lida com fenômenos – da informalidade, da preferência pelo campo dos
serviços e da baixa adesão a organizações formais – que têm repercussão para o mundo do trabalho para as classes populares. Muitos dos
integrantes de empreendimentos são MEI – Micro Empreendedores Individuais, que oscilam entre a prestação de serviço (autônomos) e a entrada
em organizações coletivas de economia solidária e popular como forma de driblar a crise estrutural do desemprego. Daí a complexidade da
assistência técnica em grandes metrópoles.
 
Acostada ao primeiro relatório, por meio de Nota Complementar, a Organização Social remeteu eletronicamente uma tabela informando os
empreendimentos, com seus respectivos integrantes. Posteriormente, as 49 cartas de adesão dos EES, meio de verificação da meta
supramencionada, foram também encaminhadas, como retorno da Notificação enviada para a FEME.
 
CF 1.2 - Eventos de estímulo à formação ou ao fortalecimento das Centrais de Cooperativas de comercialização
 
De acordo com a narrativa da OS no Relatório de Prestação de Contas, respaldada por fotografias, listas de presença e materiais confeccionados
para promoção do evento, o CESOL Metropolitano apoiou encontros com o fito de consolidar a iniciativa de cooperativas de segundo grau. Por
enquanto, a organização social FEME iniciou as tratativas quanto à formalização de uma cooperativa mista, “que poderá, no futuro, unir-se às
demais cooperativas existentes no Estado da Bahia, compondo uma cooperativa de segundo grau” (FEME, p.15).
 
O evento ocorreu no dia 29 de novembro de 2018, com a participação de integrantes de empreendimentos atendidos pelos CESOLs.
 
CF 1.3 - Empreendimentos inseridos nas Lojas fomentadas e apoiadas pelos Centros Públicos de Economia Solidária
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A Contratada informa a inserção de 49 empreendimentos associativos nas lojas fomentadas e apoiadas pelos Centros Públicos de Economia
Solidária. A parceria com o Grupo JCPM, a partir de uma perspectiva de responsabilidade social, tem ampliado canais de comercialização dos
empreendimentos atendidos pelo CESOL Metropolitano. Quiçá esta experiência seja única no país. Na atualidade, 5 Espaços Solidários estão em
plena operação. E com o passar dos anos, a FEME adquiriu expertise própria de estruturação dos Espaços Solidários com celeridade e eficácia.
O CESOL, na atualidade, consegue transplantar produtos, decoração e mobiliário de exposição de uma loja para outra em apenas uma
madrugada, horário que o Shopping permite mudanças. A permanência do CESOL em determinado ponto está atrelado à flutuação de locação do
condomínio Shopping a grupos empresariais.
 
Até meados deste ano, o CESOL assumiu espaço concernente a uma das lojas âncora do Salvador Shopping, ocupando mais de 300m² no
primeiro andar do referido centro comercial. Ali, em função da amplitude, dos vários ambientes que comportava e localização privilegiada, era
possível dispor artesanatos, manualidades, utilidades domésticos, artefatos, objetos de decoração, móveis fabricados pelos artesãos assistidos
pelo CESOL, o que avolumou o quantitativo de vendas dos empreendimentos. Esse fato, inclusive, aumentou o repasse do fundo solidário – 30%
do total de vendas, destinado a compra de insumos (embalagens, por exemplo) e pagamento de serviços relacionados à comercialização. Há
alguns meses, entretanto, o ponto comercial foi adquirido por grupo empresarial do ramo mobiliário e decorativo, o que implicou a transferência do
Espaço Solidário e dos produtos ali expostos para um espaço menor e acanhado em termos de visibilidade e frequência de público. Este fato
impactou de tal forma a operação do Espaço Solidário que a Contratada destinou recursos pelo contrato de gestão para a aquisição de
embalagens.   
 
Para garantir a operacionalidade de cada Espaço Solidário, faz-se necessário arregimentar associados/as de todos os empreendimentos
assistidos para que disponham de três dias no mês para o exercício de plantão de vendas. Após passar pelo treinamento de técnicas de vendas,
o artesã/ão torna-se apto a abordar consumidores/as, apresentar a iniciativa e a economia solidária para o público circulante. Essa norma está
estabelecida no regimento interno. A depender do tamanho da loja, são definidos entre 2 e 4 plantonistas que exercem atividades de 6 horas e
meia no dia – das 9h às 15h30 e das 15h30 às 22h. A passagem do plantão dá-se com a chegada de nova turma que assume os trabalhos até o
fechamento do shopping. Uma designer, prestadora de serviços, é responsável pela curadoria dos itens que compõem o rol de produtos da rede
de Espaços Solidários. Toda esta operação exige planejamento, acompanhamento e formação constante pela equipe técnica CESOL.
 
Inicialmente, o CESOL Metropolitano apresentou movimentação financeira da rede de Espaços Solidários do período do contrato, o qual alcançou
montante de cerca de R$ 40.000. Posteriormente, acostada ao primeiro relatório, por meio de Nota Complementar, a Organização Social remeteu
eletronicamente três tabelas informando os faturamentos individualizados por empreendimento.
 
CF 2. MONITORAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA SOCIOPRODUTIVA ATRAVÉS DOS SEGUINTES INDICADORES:
 
CF 2.1 - Percentual de empreendimentos com informações atualizadas
 
Relata a Contratada que foram aplicados e atualizados 49 questionários dos Empreendimentos Econômicos Solidários, totalizando 100% da meta
pactuada pelo contrato Emergencial.
 
Acostada ao primeiro relatório, por meio de Nota Complementar, a Organização Social remeteu eletronicamente uma tabela informando os
empreendimentos, com seus respectivos integrantes, o que permitiu verificação dos dados constantes no sítio eletrônico do CADCidadão.
 
CF 2.2 - Percentual de Famílias com informações atualizadas
 
A Contratada informa que, assim como ocorrido com os empreendimentos, as famílias que compõem a estrutura dos grupos também tiveram seus
dados atualizados.
 
COMPONENTE DE GESTÃO - CG
 
CG 1 - GESTÃO DO CONTROLE ATRAVÉS DOS SEGUINTES INDICADORES:
 
CG 1.1 Prestação de Contas do Contrato de Gestão
 
O Relatório Trimestral deve ser encaminhado até o 5º dia útil subseqüente ao término do trimestre. Apesar do recebimento do relatório com 03
dias de atraso nesta Coordenação compreende-se que tal ocorrência não causa prejuízos à execução do contrato; pode ter se dado em face do
trâmite administrativo iniciado pelo Protocolo Geral, remessa ao gabinete do Superintendente de Economia Solidária e Cooperativismo e posterior
remessa à Coordenação de Assistência Técnica e Inclusão Socioprodutiva. Desse modo, confirma-se que a Contratada cumpriu com o prazo
estabelecido.
 
CG 1.2 Cumprimento de Cláusula Contratual 
 
Não se verificou violação às cláusulas contratuais que poderiam incidir em descumprimento e desconto sobre o recurso público a ser repassado
para a execução do contrato.
 
CG 2. GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA ATRAVÉS DO SEGUINTE INDICADOR:
 
CG 2.1 Limite de gastos com pessoal
 
A Contratada apresenta despesa com pessoal conforme programação prevista, cumprindo com o limite estabelecido de 65% do valor da receita
estabelecido para a rubrica.
 
 

Í
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6. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
 

 
6.1 RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO
 
6.2 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
 

 
6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
 
Das Receitas
 
O demonstrativo de receitas e despesas apresenta o valor de R$150.827,00 (cento e cinqüenta mil e oitocentos e vinte e sete reais), que se refere
à 1ª parcela do Contrato de Gestão nº022/2018 liberada pela Contratante. A Contratada registrou o aporte de R$3.889,10 (três mil e oitocentos e
oitenta e nove reais e dez centavos), através de recurso da Organização Social com a justificativa de compor o saldo financeiro do trimestre. Com
esse contexto, a receita total do período foi de R$154.716,10 (cento e cinqüenta e quatro mil e setecentos e dezesseis reais e dez centavos)
conforme tabela 02.
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Das Despesas
 
Segundo apresentado, a despesa incorrida com pessoal, no período, foi no valor total de R$36.286,40 (trinta e seis mil e duzentos e oitenta e seis
reais e quarenta centavos). Este saldo conserva-se dentro do gasto programado de R$34.345,00 (trinta e quatro mil e trezentos e quarenta e cinco
reais), previsto no edital e comporta-se entre o limite de 65% do valor da receita estabelecido para a rubrica conforma tabela 03. E, seguindo as
orientações por parte da Comissão de Monitoramento e Avaliação, a Contratada apresentou ajuntado ao relatório, as cópias dos contratos de
trabalho, comprovantes de pagamento de remuneração mensal e encargos trabalhistas atrelados a folha de pagamento dos 3 funcionários citados
como efetivos na equipe do Cesol.
 
As despesas incorridas com Serviços de Terceiros e Despesas Gerais apresentadas ultrapassaram o estabelecido para o período conforme tabela
03. Diante do exposto, a Contratada justifica através dos registros nos lançamentos financeiros, que realizou pagamentos atrelados as metas e
ações previstas para o trimestre. Dentre as atividades efetivadas e descritas, tem-se “Assistência Técnica em Design”, “Assistência Técnica em
Logística e de estoque da Rede de comercialização”, “Formação e capacitação de Pessoal para comercialização”, “Consultoria em Design e
Organização da Produção” e “Formação de Introdução a Economia Solidária dos novos artesãos da Rede de comercialização”. Ainda assim, a
Contratada informa que oficializará o pedido de remanejamento de contas no trimestre subsequente por necessidade de ajustes dos saldos
excedentes.
 
Em síntese, o total de gasto apresentado no período foi de R$154.668,53 (cento e cinqüenta e quatro mil e seiscentos e sessenta e oito reais e
cinqüenta e três centavos), que se comporta acima do total de saída de recursos previsto para o trimestre. Situação esta que relata a Contratada
ter resolvido com o aporte de recurso e ainda dispor no final do saldo acumulado positivo na quantia de R$47,57 (quarenta e sete reais e
cinqüenta e sete centavos).
 
Vale salientar que, diante da análise financeira, a Contratada foi solicitada a apresentar justificativas, assim como complementação de
documentação por intermédio de ofício da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão, especialmente, para os achados.
Portanto, mediante envio tempestivo de Nota Complementar pela OS, as explanações e adições foram sanadas.
 
7. AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS
 
A Contratada, acionada por meio de Nota Complementar, apresentou dados relacionados à pesquisa de satisfação. Estes, entretanto, não
comportam elementos suficientes e adequados nem métricas estatisticamente orientadas que possibilitem compreensão fidedigna do fenômeno
pesquisado, qual seja “qualidade do serviço CESOL”.
 
Os critérios utilizados situam-se entre “muito alto”, “alto”, “médio”, “baixo”, “muito baixo” sem caracterização de cada um deles. As perguntas
abertas estão referenciadas em “pontos positivos” e “pontos frágeis e passíveis de melhoria”. As respostas elencadas, possivelmente de
usuários/as do serviço de assistência técnica, tratam como pontos positivos a “capacitação”, “as condições de comercialização”, “a oportunidade
de comercializar”; quanto aos aspectos negativos, são abordadas a “dificuldade de diálogo e igualdade”, “comunicação e transparência”.
 
O universo de usuários/as, a metodologia e o método de aferição, bem como o perfil de aplicação não foram mencionados. Além disso, não há
referência analítica quanto aos reflexos que tal tipo de pesquisa trouxe para o cotidiano da operação do CESOL. Outras vias de registro opinativo,
como a Ouvidoria Geral do Estado da Bahia, não foram trazidos à baila.
 
8. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
 
Não foram registradas manifestações na Ouvidoria Geral do Estado em relação à execução do Contrato de gestão em análise.
 
9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE
 
Não houve registrado manifestação de órgão de controle, acerca do Contrato de Gestão em pauta, até o presente momento.
 
10. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
 
Não houve constatado descumprimento de cláusula contratual por parte da Contratada e da Contratante.
 
11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS
 
Tendo em vista o cumprimento de todas as metas não se vislumbra a aplicação de desconto.
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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:
 
Observação ao cumprimento dos componentes finalísticos e de gestão, notadamente, pontualidade na entrega dos relatórios trimestrais de
prestação de contas e revisão de conteúdo para que se evitem erros materiais e carências documentais.
 
Juntada, preferencialmente na via digital, CD-ROM, de todos os documentos comprobatórios do cumprimento das metas pactuadas, como
pesquisas de satisfação, relatório de faturamento, fotografias, termos de adesão, listas de presença (oficinas/eventos), extrato CADCidadão,
comprovantes de quitação de despesas com água, energia elétrica, telefone, bem como os seguintes documentos: comprovantes de recolhimento
dos encargos sociais (INSS, FGTS e PIS) e tudo o mais que se fizer imprescindível à verificação da execução.
 
Manter organizada toda a documentação fiscal, trabalhista, previdenciária e financeira da Organização Social, especialmente, à relacionada ao
Contrato de Gestão em análise.
 
Guardar os documentos relacionados aos meios de verificação dos indicadores do Contrato de Gestão: carta de adesão dos empreendimentos à
rede de comercialização; documento responsável por registrar o faturamento do empreendimento, documentos de sistematização das
informações dos empreendimentos e de sistematização das informações das famílias.
 
Nos termos da 2ª Cláusula do Contrato Emergencial pactuado, publicar, em meios eletrônicos de comunicação, a exemplo do sítio oficial da
entidade, regulamentos próprios, aprovados pelo seu Conselho Deliberativo, contendo regras de recrutamento e seleção de pessoal e
procedimentos a serem adotados na aquisição de bens, contratações de obras e serviços e na manutenção dos bens permitidos pelo Estado ou
adquiridos em virtude do Contrato.
 
 
13. PARECER CONCLUSIVO
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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 até o presente momento.
 
O exame foi conduzido com foco na presunção de veracidade das informações prestadas, na obediência aos regulamentos e nas práticas
adotadas pela administração do Cesol.
 
É opinião desta Comissão que até onde foi possível verificar não há inconformidade e inadequações; depreende - se o cumprimento dos
indicadores e serviços previstos para o trimestre pela Organização Social. Isto posto, exaramos o presente parecer com recomendação de
aprovação desta prestação de contas com as ressalvas, sem prejuízo de a Organização Social continuar prestando o serviço com qualidade,
adotando as melhores práticas de gestão e entregar a Nota Complementar para o período.
 
Salvador, 31 de janeiro de 2019.
 

Albene Diciula Piau Vasconcelos
Membro da Comissão

Ana Paula Santos Ferreira
Membro da Comissão

André Luis Ferreira da Silva
Membro da Comissão

Edelson Ferreira dos Santos
Membro da Comissão

Edjane Santana de Oliveira
Membro da Comissão

Efson Batista Lima
Membro da Comissão

Jadson Santana da Luz
Membro da Comissão

Karine Conceição de Oliveira
Membro da Comissão

Maíra Santana Vida
Membro da Comissão

Silvia Maria Bahia Martins
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 Vicente José de Lima Neto, ao Conselho Deliberativo da FILHOS DO
MUNDO e ao Conselho de Gestão das Organizações Sociais – CONGEOS.
 
Salvador, 31 de janeiro de 2019.         
 
Milton Barbosa de Almeida Filho
Superintendente de Economia Solidária e Cooperativismo

Documento assinado eletronicamente por Silvia Maria Bahia Mar�ns, Coordenador II, em 31/01/2019, às 17:06, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Edelson Ferreira Dos Santos, Coordenador II, em 31/01/2019, às 17:13, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Edjane Santana De Oliveira, Coordenador III, em 31/01/2019, às 17:15, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Maíra Santana Vida, Técnico Nível Superior, em 31/01/2019, às 17:19, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Efson Ba�sta Lima, Coordenador I, em 31/01/2019, às 17:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Andre Luis Ferreira da Silva, Coordenador II, em 31/01/2019, às 17:23, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Albene Diciula Piau Vasconcelos, Coordenador II, em 31/01/2019, às 17:23, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Santos Ferreira, Assessor Administra�vo, em 31/01/2019, às 17:30, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Mônica Barbosa Sanches Sales, Técnico Nível Superior, em 31/01/2019, às 17:32, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Milton Barbosa de Almeida Filho, Superintendente, em 04/02/2019, às 10:58, conforme horário oficial de Brasília,
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com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4185307 e o código CRC 54B638A6.
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