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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório, referente ao período de 08/09/2014 a 10/12/2014, 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. 014/2013, celebrado entre a Comissão Ecumênica dos Direitos da Terra - 

CEDITER e esta Secretaria para o gerenciamento do Centro Público de Economia 

Solidária/Recôncavo, atendendo ao disposto no art. 27 da Lei Estadual n 8.647/2003, que 

regulamenta o Programa Estadual de Organizações Sociais. 

 

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, 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, Efson 

Batista Lima, Eva Patrícia Bandeira de Mello, 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/Recôncavo, situado no Campus da Universidade Federal 

do Recôncavo, Cruz das Almas – 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 no Relatório que o Cesol possui pessoas contratadas para o desempenho funcional. 

 

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 014/2013 tem vigência a partir de 18/06/2013 até 17/06/2015 e valor 

global de R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais) e objetiva a gerência do Serviço 

de Assistência Técnica aos Empreendimentos Associativos Populares e Solidários, prestado no 

Centro Público de Economia Solidária, implantado no Território Recôncavo, 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, 

COMISSÃO ECUMÊNICA DOS DIREITOS DA TERRA - Cediter. 

 

A Contratada vem cumprindo o prazo de entrega dos relatórios periódicos, entretanto, as 

informações fornecidas no relatório pela OS foram insuficientes e, em alguma medida, 

equivocadas quanto aos registros. Sendo assim, a Comissão de Acompanhamento recomendou 

que a Organização Social providenciasse os ajustes necessários, que finalmente foi atendida em 

19/05/2015. 

 

Dado o acolhimento das justificativas para o não cumprimento total das metas pactuadas no 

período anterior, não há previsão de desconto nos recursos 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 objetivou 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 elaborou seus relatórios correspondentes 

a iguais períodos e os encaminha ao superintendente da Sesol. 

 

No caso do contrato em tela, é importante chamar à ordem as datas dos relatórios elaborados 

pela Organização Social, haja vista à necessidade de compatibilizar a execução físico-financeira, 

calendário civil e os acompanhamentos feitos Comissão de Acompanhamento e Monitoramento 

da SETRE e a Secretaria Executiva do Congeos. Desse modo, os gestores do Cesol Recôncavo 

devem se atentar para a data de entrega limite dos relatórios e o respectivo período. 
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O Relatório Trimestral deve ser encaminhado até o 5º dia útil do mês subsequente ao término 

do trimestre. 

 

A Organização Social precisa adequar os relatórios aos períodos requeridos pela Comissão de 

Acompanhamento e Monitoramento/Setre e o Congeos/Saeb. 

 

O processo de elaboração deste Relatório de Monitoramento e Avaliação pautou - se pelo 

relatório apresentado pela Contratada - OS (organização social), assim como nos relatórios de 

acompanhamento consubstanciados em memorial fotográfico, quando tanto pertinente. Ainda 

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 redação final ocorreu à conclusão das análises do relatório recebido, do quanto constatado 

durante o acompanhamento e do resultado das diligências. 

 

 

 

 

 

 

5. COMPARATIVO DAS METAS PACTUADAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
* A pontuação total passou a ser de 220 pontos, haja vista a meta “N.º de Empreendimentos encaminhados à agência de crédito/microcrédito” ser 

condicionada à realidade dos empreendimentos solidários tais como: disponibilidade e vontade, conforme consta no EVE/Plano de Ação. 
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Nº. Indicador Forma de Cálculo Parâmetro Peso*
Pontuação 

Máxima

Previsto Realizado % Alcance

1

Oficinas Temáticas 

(Sensibilização) 

Realizadas

Oficinas Temáticas 

Realizadas
100% = 10 pontos 2 20 1 3 300 20

2
Estudos de viabilidade 

econômica realizados

Número de estudos de 

viabilidade econômica 

realizados

18 =10 pontos 3 30 18 18 100 30

3
Assistência técnica 

Gerencial

Número de 

empreendimentos assistidos 

em assistência gerencial

36 = 10 pontos 3 30 36 36 100 30

4
Assistência técnica 

socioprodutiva

Número de 

empreendimentos assistidos 

em assistência 

socioprodutiva

36 = 10 pontos 3 30 36 36 100 30

5
Assistêcia técnica 

específica

Número de 

empreendimentos 

capacitados em assitência 

técnica específica

36 = 10 pontos 3 30 36 36 100 30

6
Orientação acesso ao 

crédio

Número de 

empreendimentos 

orientados ao crédito

18 = 10 pontos 2 20 18 18 100 20

7

Empreendimetos 

encaminhados a 

agência microcrédito

Percentual de 

empreendimentos 

encaminhados à agencia de 

microcrédito

100%  aptos pelo EVE 3 30 ... ... ...* ..

8
Assistência técnica em 

comercialização

Número de 

empreedimentos assistidos 

em comercialização

36 = 10 pontos 3 30 36 36 100 30

9

Monitoramento da 

assistência 

socioprodutiva

Número de 

empreendimento e 

respectiva família com 

informações atualizadas

18 = 10 pontos 3 30 18 18 100 30

TOTAL 220 220

(EVE)  Estudo de Viabilidade Econômica. 220

100%

PONTUAÇÃO MÁXIMA (B)

% ALCANCE DAS METAS (A/B)

5º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 014/2013 - Período 08/09/2014 a 10/12/2014

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 

 

Conforme consta nos relatórios do primeiro e segundo trimestres elaborados por esta Comissão, 

em virtude do repasse financeiro da 1º parcela só ter sido efetuado no 2º trimestre, a execução 

das metas estabelecidas para o primeiro trimestre e para os sucessivos ficaram prejudicas, 

sendo assim, as metas avaliadas neste QUINTO TRIMESTRE são referentes às que foram 

EXECUTADAS no QUARTO TRIMESTRE pela Organização Social. 

 

Foram pactuadas nove metas para cumprimento no quarto trimestre em relação ao primeiro ano 

da execução do Contrato, as quais consistem na execução dos objetos seguintes: 

 

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

a mobilização e priorização dos empreendimentos associativos no território e a 

avaliação do evento.  

 

Consta na Tabela de comparativo entre as metas pactuadas e os resultados alcançados que a 

Organização Social realizou 5 oficinas, entretanto, nos comentários dos resultados somente são 

evidenciados a realização de três seminários municipais, que foram desenvolvidos como oficinas 

de sensibilização e avaliação.  

 

Os municípios do território que sediaram essas atividades foram: Sapeaçu em 13/11; Cabaceiras 

do Paraguaçu em 17/11 e Saubara em 25/11, respectivamente, compareceram as oficinas 42, 

30 e 18 pessoas, totalizando 90 pessoas envolvidas. 

 

As oficinas tiveram os objetivos de avaliar processualmente o trabalho desenvolvido pelo Cesol; 

dialogar e pactuar sobre as assessorias junto aos grupos acompanhados, priorizar novos grupos 

a serem acompanhados e construir elementos para o planejamento das ações do Cesol e 

parceria no município. 

 

Durante a realização das oficinas foi desenvolvida reflexão sobre os resultados alcançados a 

partir do acompanhamento e gerenciamento do Cesol; ideias em relação à economia solidária 

foram difundidas, assim como os desafios, especialmente, os que versam sobre a gestão dos 

empreendimentos e as dificuldades para a comercialização.  

 

 

 Atendimento a 18 empreendimentos associativos priorizados, 

compreendendo mobilização, agendamento, estudo de viabilidade econômica e 

elaboração de plano de ação, a partir da identificação das necessidades 

consideradas. 
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O Relatório apresentado pela Contratada atesta que foram realizados estudos de viabilidade 

econômica em 18 empreendimentos associativos concomitantemente com a metodologia do 

Diagnóstico Organizacional e Participativo (DOP).  A lista de empreendimentos, que tiveram os 

Estudos de Viabilidade Econômica realizados, foi inserida no Relatório da OS. 

 

A entidade sinaliza que para construção desses documentos foi necessária desenvolver uma 

relação de confiança para a concretização dos objetivos, realizando de forma participativa os 

estudos de viabilidade econômica, cujas interações permitiram levantar os elementos 

necessários à construção dos Planos de Ação.  

 

 Após sistematizar os dados, a organização registra que as cadeias produtivas predominantes 

dos empreendimentos estudados são: artesanato, alimentos, vestuário, agricultura familiar, 

coleta seletiva de resíduos sólidos, cujas tipologias organizativas se configuram em 05 grupos, 

12 associações e 01 cooperativa. 

 

Cumpre frisar que os empreendimentos precisam ter os seus Planos de Ação disponibilizados 

pelo Cesol. 

 

 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). 

 

A assistência técnica gerencial foi realizada através de Oficinas e acompanhamento em design, 

cujos objetivos das ações foram sensibilizar os grupos quanto à importância do design na 

concepção e apoio a produção social; orientar os grupos a reflexão e desenvolvimento de 

produtos utilizando técnicas e saberes locais, totalizando 14 grupos em atividades de design.  

Ainda, buscou-se desenvolver novos produtos e formação de coleções.   

 

Quanto à assistência jurídica 6 empreendimentos tiveram seus estatutos e/ou regimentos 

analisados pelo setor. Ainda, a Organização Social informou que as demais assistências foram 

asseguradas por meio de reuniões e oficinas junto aos empreendimentos, consistindo em 

atendimentos decorrentes de demandas em orientação associativa e gestão específica. 

 

Por fim, faz- se necessário que a Organização Social reflita sobre o que possa ser 

empreendimento de economia solidária, evitando acompanhamento que não é de sua alçada, 

bem como não contabilizar os atendimentos como cumprimento de meta. 
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 Assistência técnica socioprodutiva a 36 empreendimentos associativos, a qual 

consiste no acompanhamento das rotinas destes, mediante visitas técnicas pautadas 

para informações e sugestões contributivas para melhor execução das atividades 

produtivas. 

 
A Organização Social não relatou as ações empreendidas para cumprimento desta meta, 

devendo através de Nota Complementar trazer o rol de empreendimentos atendidos, as ações e 

as datas da ocorrência. Apesar disto, informou no Quadro Comparativo de Metas que 36 

empreendimentos foram atendidos. 

 

 Assistência técnica específica que consiste no provimento de capacitação 

técnica especial a 36 empreendimentos associativos, mediante consultoria 

contratada. 

 

A entidade registrou no Quadro Comparativo de Metas e Indicadores o total de 36 

empreendimentos atendidos através da assistência técnica específica. A Organização Social além 

de registrar o número de empreendimentos atendidos deve apresentar no relatório a descrição 

das atividades prestadas. 

 

 Orientação de acesso ao crédito que consiste na sua divulgação, promoção, 

bem como o assessoramento orientado para a escolha da linha de financiamento e 

aplicação dos recursos aportados, a 18 empreendimentos associativos priorizados.  

 

A entidade informa que 18 empreendimentos foram orientados quanto à política de crédito. 

Registrou que, quando da realização do DOP/EVE, os técnicos do Cesol buscaram “aprofundar o 

entendimento com os grupos sobre capital de giro e investimento, bem como a relação de seus 

representantes com crédito”. 

 

Ainda, informa que buscou inserir os empreendimentos no Encontro Estadual de Finanças 

Solidárias e desenvolveu uma Oficina sobre acesso ao crédito que foi realizada no auditório da 

UFRB, tendo como objetivo envolver alguns representantes dos grupos para levantar estratégias 

de ação, capacitar os técnicos para ação direita com os grupos. 

 

A entidade informa que “Compareceram 32 participantes: sendo 23 oriundos de Grupos, 

Associações e Cooperativas acompanhadas pelo Cesol Recôncavo; 03 convidados de outras 

instituições”. 
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 Número (percentual) de empreendimentos encaminhados para as agências de 

microcrédito em razão do número sugerido decorrente do estudo de viabilidade 

econômica. 

 

Consta que não houve, ainda, nos estudos de viabilidade econômica indicação para os 

empreendimentos analisados acessarem ao crédito.  

 

 Assistência técnica em comercialização a 36 empreendimentos associativos, a 

qual consistente no fomento, planejamento e organização de redes de Economia 

Solidária e de Comércio Justo e Solidário; promoção de eventos de comercialização; 

assessoramento na criação de mecanismos para inserção mercadológica; e 

disponibilização de espaços físico e virtual destinados à formação em práticas de 

comercialização. 

 

A Organização Social informa que a assistência técnica em comercialização foi desenvolvida de 

forma estratégica: proporcionando a execução de feiras com o grupo parceiro, especialmente, a 

6ª Edição da Festa da Ostra – Kaonge; O Cesol buscou criar mecanismos para a inserção 

mercadológica dos empreendimentos de economia solidária com diversos grupos. Ainda, atuou 

na promoção de eventos e estimulou à participação de empreendimentos solidários relacionados 

à economia solidária. 

 

Quanto ao aspecto formativo, aconteceu a uma oficina para difundir a proposta do Cirandas. 

Net, cuja plataforma possui objetivo de proporcionar a formação prática em comercialização. 

 

 Monitoramento da assistência socioprodutiva a 18 empreendimentos 

associativos, a qual consiste em cadastrar o perfil dos empreendimentos e 

respectivas famílias e atualizar as informações a eles pertinentes, ao longo do 

tempo.  

 

Conforme o relato, o CESOL procedeu ao cadastramento de 18 empreendimentos e as 

respectivas famílias, que estão vinculadas aos empreendimentos e, em conformidade ao 

estabelecido pela SETRE, os dados foram lançados no sistema CadCidadão.  

 

A entidade listou os empreendimentos solidários que tiveram suas informações e perfis inseridos 

no cadastro. 

 

Ao observar as metas pactuadas para esse trimestre e as descrições apresentadas pela 

Organização Social, por intermédio, do Cesol, a Comissão de Acompanhamento e 
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Monitoramento conclui que as metas pactuadas foram executadas, alcançando-se 100% do 

quanto previsto. 

 

Apesar do cumprimento das metas, é imprescindível que a organização social faça o 

detalhamento do cumprimento das metas, descrevendo as ações desenvolvidas e o respectivo 

empreendimento.  

 

É importante que a Organização Social, através de Nota Complementar, sinalize os 

empreendimentos que tiveram as assistências técnicas específicas. 
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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 826.426,73

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

(S.2) Rendimento Líquido 15.688,77

(A) Total de Entradas do Periodo 15.688,77

(B) Total de Saídas do Período 234.976,58

(C) Saldo Financeiro do Período (A-B) -219.287,81

(D) Saldo Acumulado (S+C) 607.138,92

Composição Financeira do Saldo Acumulado

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

(D.2) Saldo Extrato CI  (por conta bancária) 607.138,92

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

Saldo Ajustado (D.1+D.2) 607.138,92

Recursos Provisionados e Comprometidos

(E) Recursos Provisionados 0,00

(F) Recursos Comprometidos 0,00

(G) Total de Recursos Provisionados e Comprometidos (E + F) 0,00

Subvenção SESAB

Repasse do Contrato de Gestão do periodo 0,00

(-)Total Faturado SUS no periodo 0,00

Total Subvenção SESAB 0,00

5º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 014/2013 - Período 

08/09/2014 a 10/12/2014.

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 400.000,00 0,00 -100%

1.1.2 Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras 0,00 15.688,77 #DIV/0!

1.1.3 Outros Receitas 8.000,00 0,00 -100%

1.2 Devoluções 0,00 0,00 #DIV/0!

(A)Total de Entradas 408.000,00 15.688,77 -96%

2. Saída de Recursos Previsto Realizado Variação Percentual

2.1 Despesas de Pessoal

2.1.1 Remunerações (CLT) 132.354,00 94.530,18 -29%

2.1.2 Encargos 110.067,00 66.565,93 -40%

2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal 26.136,00 25.971,51 -1%

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

Subtotal (Pessoal) 268.557,00 187.067,62 -30%

2.2 Serviços de Terceiros 35.000,00 15.972,00 -54%

2.3 Despesas Gerais 0,00 21.701,94 #DIV/0!

2.4 Tributos 0,00 5.395,02 #DIV/0!

2.5 Aquisição de Bens Permanentes 0,00 4.840,00 #DIV/0!

(B)Total de Saídas 303.557,00 234.976,58 -23%

5º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 014/2013                                                       

Período 08/09/2014 a 10/12/2014.

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 

 

Os demonstrativos apresentados de receitas e despesas do período registram saldo inicial de R$ 

826.426.73 (Oitocentos e vinte seis mil, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e três 

centavos) derivado do saldo remanescente do 4º trimestre.  

 

Conforme relato da Contratada, neste 5º trimestre não houve o repasse do recurso para o 

Contrato de Gestão nº 014/2013. Ainda assim, a mesma cumpriu suas obrigações financeiras do 

período utilizando a receita disponível no total de R$ 842.115,50 (Oitocentos e quarenta e dois 

mil, cento e quinze reais e cinqüenta centavos) composto do saldo inicial somado ao rendimento 

da aplicação financeira no valor de R$ 15.688,77 (Quinze mil seiscentos e oitenta e oito reais e 

setenta sete centavos). 

 

 

Das Despesas 

 

Como informado pela Contratada, à despesa incorrida com pessoal no período somou R$ 

187.067,62 (Cento e oitenta e sete mil, sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos), ou 

seja, 70% do previsto que é de R$ 268.557,00 (Duzentos e sessenta oito mil, quinhentos e 

cinqüenta sete reais) comportando-se dentro do limite de 65% do valor da receita estabelecido 

para a rubrica.  

 

A despesa apresentada incorrida com Serviços de Terceiros foi menor que a prevista para o 

período. Para a rubrica Despesas Gerais foi apresentado desembolso, assim como para 

Aquisição de Bens Permanentes, que para o período de dois anos de execução do contrato, 

continua dentro do valor previsto. 

 

Em suma, com todas as adversidades apresentadas o valor total para as despesas do período foi 

70% do valor esperado, que é R$ 234.976,58 (Duzentos e trinta e quatro mil, novecentos e 

setenta e seis reais e cinqüenta e oito centavos) mantendo-se dentro do dispêndio previsto para 

o trimestre. 
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7. AVALIAÇAO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

 

A entidade registrou que a pesquisa de satisfação foi realizada através de 03 (três) Oficinas de 

Sensibilização, Avaliação e Planejamento com os grupos e empreendimentos atendidos. A 

avaliação foi subdividida em: avaliação pelos empreendimentos atendidos – cujas anotações 

informam que o Cesol possibilitou a apropriação das atividades desenvolvidas pelo grupo; trouxe 

novos conhecimentos e aprendizagens para pensar a forma de organização praticada pelos 

grupos. A avaliação pelo poder público, segundo a OS, constatou que o Cesol “Incentivou os 

empreendimentos”. 

 

É importante registrar que a Organização Social precisa desenvolver técnicas mais confiáveis 

para aferir a avaliação da prestação do serviço. Não informou a quantidade de pessoas ouvidas 

e nem as respostas foram individualizadas. Percebe-se que foi um julgamento qualitativo, mas 

que não apresenta a metodologia adotada.  

 

De um modo geral, as avaliações de satisfação dos usuários conduzidas pelo Cesol, neste 

trimestre, carecem de rigor científico. 

 

8. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO 

 

Não se registraram manifestações da Ouvidoria Geral do Estado. 

 

9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 

 

Não houve registrado manifestações de órgão de controle, acerca do Contrato de Gestão em 

pauta. 

 

10. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

 

De um modo geral, não houve constatado descumprimento das cláusulas contratuais, além das 

observações sinalizadas ao longo deste Relatório.  

 

11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS 

 

A entidade através de relatório demonstrou ter cumprido as metas, razão pela qual não há 

desconto estabelecido. 
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12. RECOMENDAÇÕES 

  

A Organização Social precisa encaminhar a lista de pessoal contratada com as respectivas 

funções, valores pagos a título remuneratório e de benefícios, consoante previsão no Plano de 

Trabalho e documentos da entidade. 

 

A Organização deve melhorar os procedimentos relacionados à avaliação dos serviços prestados, 

assim como evidenciar os percentuais auferidos através de gráficos e análises consistentes. 

 

Encaminhar lista dos empreendimentos que receberam as consultorias específicas, bem como as 

ações empreendidas para cumprir esta meta. 

 

A Organização precisa informar trimestralmente os valores provisionados e comprometidos na 

Tabela 02. 

 

A Organização Social precisa apresentar o número de empreendimentos atendidos por 

assistência, assim como a relação dos empreendimentos assistidos. 

 

Encaminhar imediatamente os Planos de Ação, por empreendimento, realizados após o Estudo 

de Viabilidade Econômica. Verifica-se que esses documentos foram construídos de forma 

limitada ao apresentar as ações programadas de forma genérica. 

 

A Organização Social precisa publicar no Diário Oficial do Estado da Bahia as demonstrações 

contábeis do contrato de gestão, consoante Cláusula Segunda, inciso, XIV. 

 

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, na obediência ao 

regulamento do Cesol e nas práticas adotadas pela administração deste. 

 

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

como erros e omissões passíveis de saneamento.  

 

Salvador, 20 de maio de 2015. 
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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 
 

 

Jenny Tilmann Pompe 

Membro da Comissão 
 

 

Juliana Lins Schiesser 

Membro da Comissão 

 
 

Karine Conceição de Oliveira 

Membro da Comissão 

 
 

Lara Sousa Matos Andrade 

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 Álvaro Gomes, ao Conselho Deliberativo da Comissão 

Ecumênica dos Direitos da Terra e ao Conselho de Gestão das Organizações Sociais – 

CONGEOS. 

 

 

Salvador,           de             de 2015. 

 

 

 

Milton Barbosa de Almeida Filho 
Superintendente de Economia Solidária e Cooperativismo 


