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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório, referente ao período de 1º/04/2013 a 30/06/2013, 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. 162/2012, celebrado entre a Associação Beneficente Josué de Castro e 

esta Secretaria para o gerenciamento do Centro Público de Economia Solidária - Cesol, no 

território Sertão do S. Francisco, 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 constituída 

para este fim, através da Portaria nº 070/2013, de 03/04/2013, Comissão composta pelos 

seguintes membros: Joselito Reis Moura, Albene Diciula Piau Vasconcelos, Doraliza Auxiliadora 

Abranches Monteiro, Karine Conceição de Oliveira, Naiane Gaspar Nunes, Roberto Evison do 

Rosário Silva, Lara Sousa Matos Andrade, Silvia Maria Bahia Martins, Taísa Araújo Reis e Ubaldo 

Andrade Souza Filho. 

 

 

2. PERFIL DO SERVIÇO PUBLICIZADO 

 

O Centro Público de Economia Solidária - Cesol, localizado na Rua Argentina nº 174, 

Bairro Maria Gorete, na sede do Município de Juazeiro – 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 vista 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, conta o Cesol com um contingente de 21 pessoas, contratadas em regime 

celetista, aptas às funções do cargo por elas ocupados. 

 

A capacidade operacional de atendimento é de 18 empreendimentos, com alcance de 

todo o território delimitado.  

 

 

 

3. GESTÃO DO CONTRATO  
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O Contrato de Gestão nº. 161/2012, com vigência a partir de 12/12/2012 até 

11/12/2014 e valor global R$ 3.186.388,46, tem por objeto gerência do Serviço de Assistência 

Técnica aos Empreendimentos Associativos Populares e Solidários, prestado no Centro Público 

de Economia Solidária, que será implantado no Território Sertão do São Francisco, Lote 9, 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 Beneficente Josué de Castro, sem ocorrência de 

modificações.  

 

Ressalvados a não-apresentação de documentos, bem como a transposição do limite do 

gasto com pessoal, regulados, respectivamente, nas Cláusulas Oitava e Nona do Contrato, não 

houve detectado outras inobservâncias, pela Contratada, ao instrumento firmado.  Quanto à 

Contratante, por ter procedido ao repasse dos recursos financeiros com atraso de 42 dias, 

contrariou Cláusula Oitava. 

  

Embora não pontuados os efeitos decorrentes da demora no repasse dos recursos 

financeiros, a Contratada mencionou que a ocorrência implicou em dificuldades na execução de 

tarefas. 

  

Conquanto se tenha verificado não-cumprimento de metas ajustadas para o período 

anterior, não se considerou a possibilidade de desconto nos recursos repassados à Contratada, 

consoante clausulado, porque pautado em justificativas fundamentadas. 

 

A devida publicação, em mídia eletrônica, do Relatório Técnico de prestação de Contas 

do período anterior, verifica-se ainda pendente de realização.  

 

 

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, três 

relatórios trimestrais e um relatório anual, consolidando-os. 
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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, nas datas, conforme, abaixo, indicadas.  

 

A fixação desse cronograma observou as datas limites da entrega dos relatórios pela 

Contratada, da estimativa de monitoramento in loco e possíveis diligenciamentos.  

 

 

PERÍODO/DATA 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE  ANO 

 

30/04/2013 

 

30/07/2013 

 

30/10/2013 

 

 

30/01/2014 

 

 

O processo de elaboração do Relatório de Monitoramento e Avaliação pautar-se-á no 

relatório apresentado pela Contratada - OS (organização social); e em relatórios de inspeção 

consubstanciados em memorial fotográfico, quando tanto pertinente. Será 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 

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

resultado das diligências, se for o caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. COMPARATIVO DAS METAS PACTUADAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
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Nº. Indicador Forma de Cálculo Parâmetro Peso* Pontuação Máxima

Previsto Realizado % Alcance

1

Oficinas Temáticas 

(Sensibilização) 

Realizadas

Número de oficinas 

realizadas
1 = 10 pontos 2 20 1 7 100 20

2
Estudos de viabilidade 

econômica realizados

Número de estudos de 

viabilidade econômica 

realizados

18 =10 pontos 3 30 18 ... ... ...

3

Empreendimentos 

orientados para 

acesso ao crédito 

Número de 

empreendimentos 

orientados para acesso ao 

crédito

18 = 10 pontos 3 30 18 ... ... ...

4

Monitoramento da 

Assistência 

Socioprodutiva

Número de 

empreendimentos e 

famílias com informações 

atualizadas

18 = 10 pontos 3 30 18 18 100 30

TOTAL 110 ...

110

#VALOR!

PONTUAÇÃO MÁXIMA (B)

% ALCANCE DAS METAS 

(A/B)

2º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 161/2012 - Período 01/04/2013 a 30/06/2013

Tabela 01 - Comparativo entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados

PONTUAÇÃO TOTAL 

ALCANÇADA (A)

Meta Pontuação 

Obtida
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5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS 

 

Para o 2º trimestre do ano em curso, período em análise, foi estabelecido execução de 

quatro metas, quais sejam:  

 

1. Realização de uma oficina temática de sensibilização, observado para tanto, mobilização 

dos empreendimentos associativos no território, priorização de empreendimentos associativos e 

avaliação do evento.  

 

Para a realização da oficina temática a Contratada relata que procedeu à mobilização 

dos empreendimentos por meio de visitas, contatos por telefone e Correio eletrônico, e em 

razão da extensão do território de atuação, realizou sete oficinas temáticas em cinco diferentes 

municípios. Pontua, informando os ambientes físico-institucionais, que realizou duas oficinas nos 

Municípios de Curaçá, duas oficinas no Município de Juazeiro e uma oficina, em cada um, nos 

municípios de Remanso, Sobradinho e Pilão Arcado, com participação de 66 pessoas, 62 

pessoas, 28 pessoas, 67 pessoas e 11 pessoas, respectivamente. Que avaliou as oficinas 

realizadas sob, dentre outros, os aspectos da apresentação e do conteúdo. 

 

Inobstante informadas as ações executadas, não foram mencionados, embora 

essenciais no processo de avaliação, o conteúdo temático, bem com a metodologia adotada na 

realização das oficinas. De igual forma não houve demonstrada a avaliação dessas oficinas. 

 

 

2. Atendimento a 18 (dezoito) empreendimentos associativos priorizados, compreendendo 

mobilização, agendamento, estudo de viabilidade econômica e elaboração de plano de ação, a 

partir da identificação de necessidade consideradas. 

 

O Relatório apresentado consigna que foram estudados 18 empreendimentos 

relacionados a atividades extrativas, artesanais e reciclagem de resíduos; que o estudo 

constituiu-se na formulação de questões a serem respondidas pelos empreendimentos e no 

tratamento das informações e interpretação dos dados obtidos; e que a população em foco 

compunha-se de grupos em formação e de grupos formados empreendimentos, os quais 

identificados nominalmente, pontuadas as dificuldades enfrentadas.  

 

Excetuada a mobilização, constata-se que as demais etapas constitutivas da meta não 

foram mencionadas, e o teor do relato mostrou-se insuficiente para se admitir havido o 

cumprimento da meta, porquanto confuso e contraditório na medida em que as atividades 

introdutórias ao processo estão referidas para execução em tempo futuro.    
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Os fatos relatados revelam ter havido inexpressivo quantitativo executado da meta, e, 

ainda que não se tenha estabelecida referências além das implícitas, - os extremos (0% ou 

100%) – avalia-se havido a execução abaixo de 70% (limite para aplicação da taxa máxima de 

desconto) de meta acordada.  

 

Ao justificar os resultados não alcançados a Contratada reclama da necessidade de se 

melhorar a explanação (leia-se não houve ainda, o necessário empoderamento do conhecimento 

técnico pela equipe responsável pelo estudo) do estudo de viabilidade financeira à equipe 

técnica responsável pela execução da tarefa. 

 

 

       3. Promoção do crédito, bem como assessoramento orientado para a escolha da linha de 

financiamento e aplicação dos recursos aportados, a 18 empreendimentos associativos 

priorizados.  

 

A Contratada relatou que a equipe do Centro Público - Sesol foi capacitada pelo 

coordenador de crédito da agência do Banco do Nordeste na região.  Pontuou que, em primeiro 

momento, foram identificados Credisol, Credibahia e Desembahia como instituições ofertantes 

de empréstimos a taxas de juros mais acessíveis, e havido, no momento seguinte, para 18 

grupos acompanhados, difusão destas informações, bem assim a promoção do crédito como 

uma solução para aumento da produção. 

 

À análise o relato mostra-se incompleto e impreciso, posto que os elementos, 

simplesmente, informados não são capazes, por si só, de propiciar ao público alvo, o 

empoderamento do trato e das ferramentas utilizadas nesse ambiente. 

 

 

        4. Monitoramento à Assistência Socioprodutiva a 18 empreendimentos e famílias 

relacionadas, compreendendo cadastramento sistemático, cujas informações se devam 

atualizadas.  

 

O Relatório da Contratada registra que a mesma mantém atualizadas em seu arquivo 

informações cadastrais dos empreendimentos e respectivas famílias, estimadas em número de 

250 indivíduos, assistidos pelo Cesol. Menciona o CAD CIDADÃO, porém não utilizou este 

sistema no cadastramento, segundo constatado, embora se tenha nele determinado o 

lançamento dos dados cadastrais.  
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Cabe observar que a meta estabelecida para cumprimento no período foi quantificada 

em 18 unidades a serem monitoradas socioprodutivamente. O número 250 foi citado de modo 

vago, sem expressão no contexto.  

 

 

6. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

 

6.1 RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO 

TOTAL

(S) Saldo do período anterior 317.257,90

(S.1) Repasse do Contrato de Gestão 398.298,56

(S.2) Outras receitas - especificar 679,80

(A) Total de Entradas do Periodo 398.978,36

(B) Total de Saídas do Período 467.971,08

(C) Saldo Financeiro do Período (A-B) -68.992,72

(D) Saldo Acumulado (S+C) 248.265,18

Composição Financeira do Saldo Acumulado

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

(D.2) Saldo Extrato CI  (por conta bancária) 248.265,18

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

Recursos Provisionados e Comprometidos

(E) Recursos Provisionados 39.845,94

(F) Recursos Comprometidos 2.965,19

(G) Total de Recursos Provisionados e Comprometidos (E + F) 42.811,13

2º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº161/2012 - Período 01/04/2013 a 30/06/2013

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período

 

NOTA: Os valores referentes aos itens (S.2), (D.2) e (E) sujeitam-se a reti-ratificação. 
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6.2 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

 

1. Entrada de Recursos Previsto Realizado Variação Percentual

1.1 Receitas

1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão 398.298,56 398.298,56 0%

1.1.2 Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras 0,00 679,80 #DIV/0!

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

1.2 Devoluções 0,00 164,70 #DIV/0!

(A)Total de Entradas 398.298,56 399.143,06 0%

2. Saída de Recursos Previsto Realizado Variação Percentual

2.1 Despesas de Pessoal

2.1.1 Remunerações (CLT) 121.200,00 157.178,75 30%

2.1.2 Encargos 64.999,56 74.840,83 15%

2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal 5.702,40 4.406,00 -23%

2.1.4 Outros    ( diárias) 0,00 25.550,00 #DIV/0!

Subtotal (Pessoal) 191.901,96 261.975,58 37%

2.2 Serviços de Terceiros 162.840,00 114.215,40 -30%

2.3 Despesas Gerais 24.835,94 67.259,42 171%

2.4 Tributos 0,00 686,68 #DIV/0!

2.5 Aquisição de Bens Permanentes 9.963,75 23.834,00 139%

(B)Total de Saídas 389.541,65 467.971,08 20%

2º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 161/2012 - Período 01/04/2013 a 30/06/2013

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período

  

Nota: Os valores em negrito dispostos na coluna “Realizado” sujeitam-se a reti-ratificação.  
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6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

 

Das Receitas 

 

A Setre repassou à conta da Contratada o montante de R$ 398.298,56 (trezentos e 

noventa e oito mil, duzentos e noventa e oito reais e centavos), com atraso de 42 (quarenta e 

dois) dias da data prevista no Contrato.   Em que pese o expressivo número de dias de atraso 

no repasse dos recursos pelo Estado, e sem contar com outras fontes de tais, a Contratada não 

fez referências conducentes quanto ao impacto decorrente desse fato na execução das suas 

ações, sobretudo no que se refere ao esforço no cumprimento das metas acordadas.  

 

O demonstrativo de receitas e despesas do período apresentado registra saldo inicial no 

montante de R$ 317.257,90 (trezentos e dezessete mil, duzentos e cinquenta e sete reais e 

centavos), repasse de recursos pela Setre no montante de R$ 398.298,56 (trezentos e noventa 

e oito mil, duzentos e noventa e oito reais e centavos) e rendimentos oriundos de aplicação 

financeira, no valor de R$ 679,80 (seiscentos e setenta e nove reais e centavos), cujo somatório 

importou em R$ 716.236,26 (setecentos e dezesseis mil, duzentos e trinta e seis reais e 

centavos). 

 

O valor do rendimento de aplicação financeira informado, embora inexpressivo, 

apresenta-se pendente de confirmação, dado a não apresentação do extrato bancário de 

movimentação da conta que conquanto solicitado, formal e informalmente, não houve o 

atendimento pela Contratada.  Ademais, a falta desse documento constitui óbice à conferência 

do saldo financeiro do período, informado. 

 

Das Despesas  

 

O relatório apresentado registrou dois valores (R$ 0,00 e R$ 77.442,50) atribuídos à 

despesa incorrida com Serviços de Terceiros realizados no período.   Foram, também, 

informados diferentes valores atribuídos à despesa com pessoal (R$ 257.569,58 e R$ 

261.975,58).  Por constar no Demonstrativo Analítico das despesas realizadas, considerou-se R$ 

261.975,58 como o valor mais provável.  

 

Com base nos valores apresentados sem justificativas, constata-se que a despesa 

incorrida com pessoal foi 37% maior que a prevista no trimestre, e correspondeu a 65,6% da 

receita auferida no período, com isto, excedeu ao limite estabelecido de 65% do valor da 

receita.  As demais despesas também se excederam em 20% à previsão. As discrepâncias 

detectadas entre a estimativa e a realização das despesas identificadas na tabela 3, acima, 
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ainda que justificadas, interpreta-se tal fato como ausência do devido planejamento estratégico 

na gestão do negócio.  

 

 

7. AVALIAÇAO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

 

A Contratada relatou, apresentando o questionário aplicado, bem como o resultado, que 

procedeu à pesquisa de satisfação do usuário dos serviços de assistência técnica disponibilizado 

pelo Cesol. Contudo não informou quanto ao universo (número de indivíduos) da pesquisa e ao 

tratamento e análise das informações coletadas.  

 

A análise do quanto apresentado no relatório da Contratada revela inaptidão dos 

responsáveis na execução do processo de avaliação do objeto em comento.  

 

O modelo do questionário à avaliação, a seguir: 

 

 

 

QUESTIONÁRIO 

     De acordo com o atendimento dado pela equipe e satisfação com os serviços prestados pelo SESOL, 

     responda o questionário abaixo:  

  

Avaliação 

 

Excelente 

 

Bom 

 

Regular 

 

Ruim 

 

Esclarecimento sobre o trabalho do CESOL     

Atendimento aos Associados     

Assistência técnica dada às Associações     

Assessoria durante o processo de formalização     

Cursos de Capacitação aos associados do CESOL     

Melhorias Alcançadas com o apoio do Centro 

Público 

    

 

 

 

 

 

 

 

O quadro do resultado da Pesquisa de Satisfação dos Usuários, apresentado. 
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Indicadores Resultados Acançados Satisfação justificativa 

Tempestividade da prestação 
de contas 

100% Satisfeitos  

Cumprimento de cláusula 
contratual 

100% Satisfeitos  

Oficinas Temáticas 
Senssibilização 

100% Satisfeitos  

Estudo de Viabilidade 
Econômica Empreendimentos 

100% Satisfeitos  

  

 

 

 

 

 

8. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO 

 

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

Estado acerca do Contrato em pauta.  

 

 

 

9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 

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

Gestão em referência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

 

A Contratada descumpriu duas cláusulas do Contrato por não apresentar, ainda que 

solicitado em vista da falta, a documentação prevista na Cláusula Oitava que impõe no seu 
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parágrafo sexto - “A CONTRATADA deverá anexar aos relatórios encaminhados à SETRE os 

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) 

do mês anterior”. E por exceder ao que estabelece a Cláusula Nona, parágrafo primeiro - “A 

CONTRATADA poderá gastar no máximo 65% dos recursos públicos a esta repassada, com 

despesas de remuneração, encargos trabalhistas e vantagens de qualquer natureza, a serem 

percebidos pelos seus dirigentes e empregados alocados as atividades objeto do presente 

contrato”. 

 

Quanto à Contratante verificou-se tê-la procedido ao repasse dos recursos financeiros 

acordados, com atraso de 42 dias, em desconformidade com a Cláusula Quarta do 

Instrumento que preconiza - “Realizar tempestivamente o repasse dos recursos financeiros à 

CONTRATADA”. 

 

 

11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS 

 

Consoante analisado, e tendo em consideração que a execução da meta denominada 

Estudo de Viabilidade Econômica Realizado, situou-se abaixo de 70%, isto posto, deverá incidir 

sobre o valor do próximo repasse financeiro o montante de R$ 39.829,85 (trinta e nove mil, 

oitocentos e vinte e nove reais e centavos), correspondente ao desconto de 10% (Tabela 04 

– Parâmetros para Aplicação de Descontos), calculado sobre o valor da parcela repassada pelo 

Estado no trimestre avaliado, deduzida desta os valores referentes a investimento. 
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Nº. Indicador Forma de Cálculo Parâmetro Peso*
Pontuação 

Máxima
Parâmetro para desconto Desconto Máximo

Previsto Realizado % Alcance

1

Oficinas Temáticas 

(Sensibilização) 

Realizadas

Número de oficinas 

realizadas
1 = 10 pontos 2 20 NÃO PREVISTO NÃO PREVISTO 1 7 100 20 0%

2
Estudos de viabilidade 

econômica realizados

Número de estudos de 

viabilidade econômica 

realizados

18 =10 pontos 3 30

30 pontos = 0 desconto; 27 pontos = 4% 

desconto;  24 pontos = 7% desconto;  0 

ponto = 10% de desconto

10% 18 ... ... ... 10%

3

Empreendimentos 

orientados para acesso 

ao crédito 

Número de 

empreendimentos 

orientados para acesso ao 

crédito

18 = 10 pontos 3 30 NÃO PREVISTO NÃO PREVISTO 18 ... ... ... 0%

4

Monitoramento da 

Assistência 

Socioprodutiva

Número de 

empreendimentos e famílias 

com informações atualizadas

18 = 10 pontos 3 30

30 pontos = 0 desconto;  27 pondtos = 

1,5% desconto; 24 pontos = 3% 

desconto; 0 ponto = 5% de desconto

5% 18 19 100 30 0%

TOTAL 110 15% 10%

2º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 161/2012 - Período 01/04/2013 a 30/06/2013

Tabela 04 - Parâmetros para aplicação de descontos

1º Trimestre

DESCONTO APLICÁVEL

Meta Pontuação 

Obtida

% Desconto 

a ser 

Aplicado

 

 

 

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 justificar, 

quando for o caso, o não acolhimento de recomendações desta Comissão; circunstanciar as 

informações relatadas e dar nota explicativa às demonstrações financeiras, nos casos em que 

possa suscitar ambiguidade.  

 

Recomenda-se, ainda, quando da realização de oficinas, ou eventos de natureza similar, 

não somente especificar tópicos, mas descrever o seu conteúdo temático, identificar os 

partícipes, os expositores e respectivas expertises. Nas situações em que envolva estatísticas, 

proceder à análise crítica dos dados apresentados. 

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, 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 ao regulamento do Cesol e nas práticas adotadas pela administração deste. 

 

É opinião desta Comissão que o Relatório da Contratada apresenta insuficiências 

decorrentes da falta de clareza na sua exposição, e, até onde se observou, detectou-se 

inconformidades, embora passiveis de saneamento.  

 

 

Salvador, 30 de setembro de 2013. 

 

 

 

_________________________________ 

Joselito R. Moura 

Coordenador da Comissão 

__________________________________ 

Albene Diciula Piau Vasconcelos 

Membro da Comissão 

 

__________________________________ 

Doraliza Auxiliadora Abranches Monteiro 

Membro da Comissão 

 

__________________________________ 

Lara Sousa Matos Andrade 

Membro da Comissão 

 

__________________________________ 

Ubaldo Andrade Souza Filho 

Membro da Comissão 

 

 

__________________________________ 

Silvia Maria Bahia Martins 

Membro da Comissão 

 

__________________________________ 

Taísa Araújo Reis 

Membro da Comissão 

 

__________________________________ 

Karine Conceição de Oliveira 

Membro da Comissão 

 

 

__________________________________ 

Naiane Gaspar Nunes 

Membro da Comissão 

 

__________________________________ 

Roberto Evison do Rosário Silva 

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 Beneficente Josué de Castro e ao Conselho de Gestão das Organizações Sociais – 

CONGEOS. 

 

 

Salvador, ______ de_____________________ de 2013. 

 

 

____________________________________ 

Milton Barbosa de Almeida Filho 

 

 


