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1. INTRODUÇÃO 

 
 

O presente Relatório, referente ao período de 01/01/2014 a 31/03/2014, 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. 161/2012, 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 São 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 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 Rua Argentina, n.º 174, 

Maria Gorete, 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 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 15 pessoas, contratadas em regime 

celetista, aptas às funções do cargo por elas ocupados.  O número do quadro funcional inferior a 

21 pessoas foi justificado pela Contratada com base no atraso do repasse dos recursos 

financeiros.              

 

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. GESTÃO DO CONTRATO 

 

O Contrato de Gestão n.º 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, implantado no Território Sertão 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.  

 

Tem-se constatado que a Contratada vem cumprindo o prazo de entrega dos seus 

relatórios periódicos. Não houve constatado no período sob análise, inobservância pelas partes 

a outras cláusulas contratuais. 

 

A falta do suprimento de recursos financeiros, a tempo, segundo os relatos da 

Contratada, obstou a execução de uma das dez metas ajustadas para devido cumprimento no 

período. 

 

Dado o cumprimento das metas pactuadas no período anterior, não há previsto 

desconto nos recursos financeiros a serem repassados à Contratada. 

 

 

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, 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.  
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PERÍODO/DATA 

5º TRIMESTRE 6º TRIMESTRE 7º TRIMESTRE 8º TRIMESTRE  ANUAL 

 

30/05/2014 

 

30/07/2014 

 

30/10/2014 

 

 

30/01/2015 

 

01/03/2015 

 

 

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. 
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5. COMPARATIVO DAS METAS PACTUADAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

5º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 161/2012 - Período 01/01/2014 a 31/03/2014 

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

 
           

Nº. Indicador Forma de Cálculo Parâmetro Peso* 

Pontuaçã

o 
Máxima 

Meta 
Pontuaçã
o Obtida 

 

      

Previst
o 

Realizad
o 

% 
Alcance 

 

1 
Oficinas Temáticas 

(Sensibilização) 
Realizadas 

Oficinas Temáticas 
Realizadas 

100%= 10 
pontos 

2 20 100% 6  100%   20 

 

2 
Diagnóstico do 

contexto realizado 

1 Diagnóstico do contexto 

realizado 

100%= 10 

pontos 
2 20 100%  1 100%  20 

 

3 
Estudos de viabilidade 
econômica realizados 

Número de estudos de 
viabilidade econômica 

realizados 
18 =10 pontos 3 30 18 18 100%   30 

 

4 
Assistência técnica 

Gerencial 

Número de 

empreendimentos 
assistidos 

54 = 10 pontos 3 30 54 54  100%  30 

 

5 
Assistência técnica 

socioprodutiva 

Número de 
empreendimentos 

assistidos 
54 = 10 pontos 3 30 54 68    100%  30  

 

6 
Assistência técnica 

específica 

Número de 

empreendimentos 
capacitados 

54 = 10 pontos 3 30 54 0  0   0  

 

7 
Orientação acesso ao 

crédito 

Número de 
empreendimentos 

orientados 
18 = 10 pontos 2 20 18  18  100%  20  

 

8 

Empreendimentos 

encaminhados a 
agência microcrédito 

Percentual de 

empreendimentos 
encaminhados 

100% aptos 

pelo EVE 
3 30 100% 2  100%  30 

 

9 
Assistência técnica em 

comercialização 

Número de 
empreendimentos 

assistidos 
54 = 10 pontos 3 30 54 58  100% 30  

 

10 

Empreendimentos e 
famílias com 

informações 
atualizadas 

Número de 

empreendimentos 
18= 10 pontos 3 30 18  18 100% 30  

 

  
TOTAL       270 

PONTUAÇÃO TOTAL 
ALCANÇADA (A) 

240 

 
           

 
(EVE)  Estudo de Viabilidade Econômica. 

   

PONTUAÇÃO MÁXIMA (B) 270 

 

 

NOTA : Não houve empreendimento apto 
pelo EVE.  

   

% ALCANCE DAS METAS 
(A/B) 

88,88% 
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5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS 

 

Foram pactuadas dez metas para cumprimento no quinto trimestre do ano em curso, as 

quais consistem na execução de ações, consoante seguem delineadas: 

 

 Realização de uma oficina temática de sensibilização, observado, para tanto, mobilização e 

priorização dos empreendimentos associativos no território e a avaliação do evento.  

 

 A Contratada realizou seis oficinas. No relatório informa a metodologia adotada, 

explicitando que a atividade foi padronizada com o objetivo de manter a unidade e a 

qualidade das informações prestadas aos empreendimentos. Todavia, não mencionou quais 

temas foram abordados para  a prática de sensibilização. Depreende-se das informações 

constantes, que as Oficinas foram realizadas na Associação dos Pequenos Produtores Rurais 

de São Matheus, na Associação de Mulheres de Patumuté e na Associação Comunitária dos 

Pequenos Produtores da Fazenda Brandão, no município de Curaçá; outras com o Grupo de 

Mulheres Empreendedoras de Uauá, no município de Uauá e outra na sede do CESOL para 

empreendedores individuais. 

 As oficinas foram avaliadas positivamente pelos participantes. 

 

 Diagnóstico do Contexto 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. 

 

 Esta meta está prevista no Instrumento Convocatório N.º 09/2012, porém, não encontra 

previsão no Contrato de Gestão celebrada entre Contratante e Contratada, razão pela qual 

ensejou divergência entre as partes. Após notificação, a Organização Social apresentou o 

diagnóstico, que será avaliado posteriormente pela Comissão de Avaliação. 

 

 Estudo de viabilidade econômica a 18 empreendimentos associativos priorizados, 

contemplado agendamento, mobilização e elaboração de plano de ação, a partir da 

identificação de necessidade consideradas. 

 

 Verifica-se que 18 (dezoito) estudos de viabilidade econômica foram realizados, 

cumprindo a meta prevista para o trimestre em avaliação. Nesse estudo, de forma sintética, 

a Organização Social descreve a situação de cada um dos empreendimentos econômicos 

solidários visitados, os obstáculos e as oportunidades. É nesse momento que começa a ser 

delineado os Planos de Ação para cada empreendimento. 

 

 Cumpre ressaltar que os estudos de viabilidade devem ser realizados em face de todos 

os produtos comercializados ou a ser comercializados pelas organizações. Desse modo, 
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busca-se com os estudos de viabilidade econômica a sustentabilidade dos 

empreendimentos. Afinal, as equipes dos Centros Públicos foram ou estão sendo 

capacitados através da parceria existente entre SETRE/Vida Melhor e ITCP/Ucsal a partir do 

CURSO DE VIABILIDADE ECONÔMICA E SUSTENTABILIDADE DOS 

EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA, visando que os recursos 

humanos dessas OS se empoderem desse conhecimento e possam interagir com os 

empreendimentos de economia solidária. 

 

 Assistência gerencial a 54 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). 

 

 A contratada buscando a sustentabilidade dos empreendimentos solidários o CESOL 

desenvolveu diversas atividades, dentre as quais: diversas assistências técnicas na 

elaboração de regimentos internos, elaboração de estatutos e registros desses documentos, 

alguns materiais, especialmente, design, criação de marcas e identidades visuais. 

 

 É importante ressaltar que alguns estudos de viabilidade foram arrolados nessa parte, 

todavia, estudo de viabilidade constitui-se em meta específica e como sabido, esses estudos são 

instrumentos importantes para aferição da viabilidade da organização. Logo, não pode ser 

considerado como parte dessa meta. 

 

 Assistência técnica socioprodutiva a 54 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 descreve juntamente com a Meta Assistência gerencial essa meta. Sinaliza 

que ofereceu esse serviço a 68 empreendimentos. 

 

 Frisa-se que os serviços prestados devem ser contabilizados individualmente, visto que 

as metas são aferidas separadamente. Observa-se uma necessidade de melhor descrever a 

prestação de serviço. 

 

 Assistência técnica específica que consiste no provimento de capacitação técnica especial a 

54 empreendimentos associativos, mediante consultoria contratada. 

 

A Contratada não prestou esse serviço. Narra que está em curso Carta Convite, que 

trata da licitação e contratação de uma empresa que prestará capacitação profissional 
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em conformidade com os Planos de ação pactuados com os empreendimentos 

assistidos. 

 

  

 Orientação para o acesso ao crédito a 18 empreendimentos associativos priorizados, 

mediante promoção e assessoramento, com vistas à escolha da linha de financiamento e à 

aplicação dos recursos aportados.  

 

 Quanto à orientação ao crédito, a Contratada sinaliza que 18 empreendimentos foram 

informados e esclarecidos quanto à política creditícia.  Na oportunidade, ressaltou que os 

empreendimentos assistidos estão cientes das linhas de créditos disponíveis. 

 

 

 Encaminhamento, na sua totalidade, dos empreendimentos recomendados a contrair 

crédito, pelo estudo de viabilidade econômica, às agências de microcrédito.  

 

 Esta meta está condicionada a constatação pelo estudo de viabilidade econômica da 

necessidade do empreendimento contrair empréstimo financeiro. Depreende-se das informações 

prestadas pela Contratada que apesar de existir essa necessidade, boa parte dos 

empreendimentos não reúnem condições para solicitar esse recurso financeiro. Contudo, duas 

entidades foram encaminhadas para o acesso ao crédito, cujas entidades entregaram 

documentação para análise. 

 

 Assistência técnica em comercialização a 54 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 OS na tabela 01 – Comparativo entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados 

– apresenta que foram 54 empreendimentos assistidos pela assistência em comercialização. 

Mais uma vez surge a necessidade da Contratada informar separadamente a execução das 

metas, detalhando-as. 

 

 Atualização cadastral de empreendimentos e respectivas famílias, em número de 18 

(dezoito) unidades.  

 

 Segundo a Contratada, 68 (sessenta e oito) empreendimentos tiveram suas informações 

registradas em formulário padrão disponibilizado por técnicos da EBDA, contudo, não foram 

inseridos no Sistema CAD Cidadão. 
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  Contudo, é imperiosa a necessidade dos dados dos empreendimentos serem atualizados 

e lançados no cadastro virtual. 

 

Após a análise das metas pactuadas, a Presente Comissão de Monitoramento e 

Avaliação considera que parte significativa das metas foi executada, consoante análise 

comparativa realizada em face do Instrumento Convocatório, do Plano de Trabalho e o Contrato 

de Gestão e o informado pela Contratada no Relatório. O percentual inferior  ao 100% não 

prejudicou o cumprimento do contrato de gestão. Contudo, todo esforço deve ser empreendido 

pela Contratada para realizar a meta assistência técnica específica. 
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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 438.860,27

(S.1) Repasse do Contrato de Gestão 0,00

(S.2) Outras receitas - rendimentos 10,77

(A) Total de Entradas do Periodo 438.871,04

(B) Total de Saídas do Período 218.545,76

(C) Saldo Financeiro do Período (A-B) 220.325,28

(D) Saldo Acumulado (S+C) 659.185,55

Composição Financeira do Saldo Acumulado

(D.1) Saldo Extrato C/C  (por conta bancária) 220.314,51

(D.2) Saldo Extrato CI  (por conta bancária) 692,52

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

221.007,03

Recursos Provisionados e Comprometidos

(E) Recursos Provisionados 220.276,38

(F) Recursos Comprometidos 38,13

(G) Total de Recursos Provisionados e Comprometidos (E + F) 220.314,51

(Uso exclusivo para área de saúde)

5º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 161/2012-Período 01/01/2014 a 31/03/2014

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 Previsto Realizado Variação Percentual

1.1 Receitas

1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão 398.298,56 0,00 -100%

1.1.2 Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras 0,00 10,77 #DIV/0!

1.1.3 Outras Receitas 0,00 438.860,27 #DIV/0!

1.2 Devoluções 0,00 0,00 #DIV/0!

(A)Total de Entradas 398.298,56 438.871,04 10%

2. Saída de Recursos Previsto Realizado Variação Percentual

2.1 Despesas de Pessoal

2.1.1 Remunerações (CLT) 121.200,00 94.558,43 -22%

2.1.2 Encargos 64.999,56 35.844,82 -45%

2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal 5.702,40 3.510,40 -38%

2.1.4 Outros  0,00 14.550,00 #DIV/0!

Subtotal (Pessoal) 191.901,96 148.463,65 -23%

2.2 Serviços de Terceiros 162.840,00 42.585,33 -74%

2.3 Despesas Gerais 24.835,94 27.496,78 11%

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

2.5 Aquisição de Bens Permanentes 9.963,75 0,00 -100%

(B)Total de Saídas 389.541,65 218.545,76 -44%

5º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 161/2012 - Período 01/01/2014 a 31/03/2014

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período
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6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

 

 

Das Receitas 

 

O demonstrativo de receitas e despesas apresentado registra saldo inicial no montante 

de R$ 438.860,27, referente a saldo restante do repasse do recurso do 4º trimestre e R$ 10,77 

do rendimento de aplicação financeira, totalizado a receita de R$ 438.871,04, no período.  

 

O saldo inicial informado decorre de saldo remanescente do trimestre anterior. Relata a 

Contratada que requer a regularidade nos repasses financeiros uma vez que cabe a esta garantir 

o atendimento aos empreendimentos, garantir os direitos trabalhistas, qualidade de vida no 

trabalho e garantir o cumprimento das obrigações legais. 

 

A Contratada declara que necessitou reduzir o quadro de colaboradores em 70% do 

previsto no edital, em conseqüência do não repasse do recurso, mas em análise ao relatório não 

foi possível visualizar a situação apresentada. Desse modo faz-se necessário a apresentação dos 

Relatórios de empregados – RE para complementação e detalhamento do quadro de 

colaboradores efetivos. 

 

 

Das Despesas 

 

Segundo apresentado, a despesa incorrida com pessoal, no período foi no valor de R$ 

64.884,45 que é 78% do total de R$ 121.200,00 previsto no edital, e comportou-se dentro do 

limite de 65% do valor da receita estabelecido para a rubrica. 

 

A despesa incorrida com Serviços de Terceiros, apresentada, verificou-se 74% menor 

que a prevista, para o período. E, em que pese notável o desajuste, não houve justificada pela 

Contratada, a imprevisão constatada. 

 

 O total de gasto apresentado no período foi de R$ 218.545,76, não foi realizada 

despesa com Aquisição de Bens Permanentes, e em geral a Contratada apresentou 56% do total 

de gastos esperado. 
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7. AVALIAÇAO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

 

Consta que foi realizada pesquisa de satisfação do usuário das Oficinas oferecidas pelo 

Cesol, a qual relatada, por meio de gráficos de coluna segregados, permite identificar que na 

avaliação predominaram os conceitos “Excelente” e “Bom”.  

 

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

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

técnicas básicas de Estatística. 

 

 Contudo, a Coordenação do Cesol deve providenciar pesquisa visando à mensuração da 

qualidade da prestação dos outros serviços também e não somente das Oficinas. 

 

8. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO 

 

Não foi 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 

 

Exceto os atrasos no repasse das parcelas dos recursos financeiros à Contratada, em 

desacordo à Cláusula Oitava do Contrato, não houve constatado descumprimento das demais 

cláusulas contratuais.  
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11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS 

 

Tendo em vista a justificativa, apresentada pela interessada, que a falta de recursos 

financeiros decorrente da inadimplência da Contratante a impossibilitou de ter executado a meta 

denominada Assistência Técnica Específica, esta Comissão, considerando pertinente posto 

argumento, sugere não se aplique o desconto, conforme previsto em situação de 

descumprimento da meta. 
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12. RECOMENDAÇÕES 

 

Considerando que as Declarações dos Dirigentes e Conselheiros da Entidade não estão 

assinadas, recomenda-se atenção quanto a essa formalidade, haja vista sua obrigatoriedade. 

 

 Recomenda-se pesquisa que possa mensurar a qualidade dos serviços prestados pela 

OS, observando-se a metodologia e o rigor a ser empregado, visando o grau  de confiança. 

 

Melhor sistematização dos Planos de Ação, evidenciando quais atividades serão 

desenvolvidas junto ao empreendimento e aos associados/cooperados. 

 

As demais recomendações foram desenvolvidas ao longo desse Relatório. 

 

 

13. PARECER CONCLUSIVO 

 

Centrado nos registros pertinentes à execução das metas pactuadas, 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 e na 

obediência ao Instrumento Convocatório 09/2012 e no Contrato de Gestão assinado. 

 

É opinião desta Comissão que as não conformidades, até onde se observou, foram 

entendidas como erros e omissões passíveis de saneamento.  

 

 

Salvador, 18 de junho 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 
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__________________________________ 

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 

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

CONGEOS. 

 

Salvador,          de junho de 2014. 

 

 

____________________________________ 

Milton Barbosa de Almeida Filho 

Superintendente de Economia Solidária 


