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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório, referente ao período de 01/04/2014 a 30/06/2014, 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 n.º 155/2012, celebrado entre o PANGEA – Centro de Estudos Socioambientais e 

esta Secretaria para o gerenciamento do Centro Público de Economia Solidária – Cesol, na área 

de abrangência Região Metropolitana IV, 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. 

 

As servidoras, Lara Sousa Matos Andrade está de licença prêmio e Eva Patrícia Bandeira de 

melo está de férias. 

 

2. PERFIL DO SERVIÇO PUBLICIZADO 

 

O Centro Público de Economia Solidária – Cesol/Metropolitana IV, localizado na Avenida Ulisses 

Guimarães n.º 4024 no bairro de Sussuarana, 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. 

 

Além de espaço físico e de equipamentos adequados à natureza do serviço disponibilizado, 

consta o Cesol com um contingente de 18 pessoas, contratadas em regime celetista. 

 

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 155/2012, com vigência a partir de 10/12/2012 até 09/12/2014 e 

valor global R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), 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 Região 

Metropolitana, lote 4, do Estado da Bahia, em conformidade com as especificações e obrigações 

constantes do Instrumento Convocatório, com as condições previstas nesse Contrato e na 

Proposta de Trabalho apresentada pela CONTRATADA, PANGEA – Centro de Estudos 

Socioambientais.  

 

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

periódicos. Reiterando que embora tenha cumprido as metas previstas para este trimestre, o 

atraso no repasse da parcela dos recursos financeiros, pela Contratante, em conformidade à 

Cláusula Oitava do Contrato, não houve detectado no período sob análise, inobservância pelas 

partes a outras cláusulas contratuais. Não houve relatado pela interessada, interrupção ou 

descumprimento na execução das metas, motivados por insuficiência de tais recursos. 

 

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

elabora seus relatórios correspondentes a iguais períodos e encaminha - os ao superintendente 

da Sesol.  

 

O processo de elaboração do Relatório de Monitoramento e Avaliação pautou-se no relatório 

apresentado pela Contratada - OS (Organização Social). E foi subsidiado com elementos 

intrínsecos do objeto de avaliação – cumprimento de meta e de cláusula contratual – no 
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período referenciado. A sua redação final ocorreu à conclusão da análise do relatório recebido e 

do resultado das diligências. 

 

5. COMPARATIVO DAS METAS PACTUADAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

6º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 155/2012 - Período 01/04/2014 a 30/06/2014  

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

           

Nº. Indicador Forma de Cálculo Parâmetro Peso* 
Pontuação 

Máxima 
Meta 

Pontuação Obtida  

      
Previsto Realizado 

% 
Alcance  

1 
Oficinas Temáticas 

(Sensibilização) 
Realizadas 

Oficinas Temáticas 
Realizadas 

100% = 10 pontos 2 20 1 1 100%  20 

 

2 
Estudos de viabilidade 

econômica realizados 

Número de estudos de 
viabilidade econômica 

realizados 

18 =10 pontos 3 30 18 25 139% 30  

 

3 
Assistência técnica 

gerencial 

Número de 
empreendimentos 

assistidos 
72 =10 pontos 3 30 72 86  119% 30  

 

4 
Assistência técnica 

socioprodutiva 

Número de 
empreendimentos 

assistidos 

72 = 10 pontos 3 30 72 96   133%  30  

 

5 
Assistência técnica 

específica 

Número de 
empreendimentos 

capacitados 
72 = 10 pontos 3 30 72 92  128%  30  

 

6 
Orientação acesso ao 

crédito 

Número de 
empreendimentos 

orientados 

18 = 10 pontos 2 20 18 30 167%  20 

 

7 
Empreendimentos 
encaminhados a 

agência microcrédito 

Empreendimentos 
encaminhados a agência 

microcrédito 

100% aptos pelo 
EVE = 10 pontos 

3 30 1 1 100% 30 

 

8 
Empreendimentos  

     que acessaram ao 

microcrédito 

Percentual de 
empreendimentos que 

acessaram 

100% aptos pelo 
encaminhamento 

= 10 

3 30 1 1 100% 30  

 

9 
Assistência técnica em 

comercialização 

Número de 
empreendimentos 

assistidos 
72 = 10 pontos 3 30 72 88  122% 30 

 

10 

Empreendimentos e 
famílias com 

informações 
atualizadas 

Número de 

empreendimentos 
18 = 10 pontos 3 30 18 30 167% 30 

 

  
TOTAL       280 

PONTUAÇÃO TOTAL 

ALCANÇADA (A) 
280 

 

           

     PONTUAÇÃO MÁXIMA (B) 280  

     
% ALCANCE DAS METAS 

(A/B) 
100% 
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5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS 

 

 
Foram pactuadas dez metas para cumprimento no sexto 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.  

 
Consta no relatório apresentado que foi realizada 1 (uma) oficina de sensibilização, cujos 

empreendimentos foram mobilizados por meio de contato telefônico, envio de e-mail e 

convocação em visitas presenciais. O objetivo desta oficina foi identificar os grupos de 

economia solidária na sua área de abrangência.  

 

O tema versou sobre introdução a economia solidária, apresentação do Cesol e apresentação 

do Programa Vida Melhor, com carga horária de 4h. A oficina contou com a participação de 09 

empreendimentos associativos, sendo representados por 13 pessoas. 

 

 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. 

 

A Contratada relata que mobilizou, por meio de contato telefônico e visitas, pessoas da 

comunidade que desenvolvem diversos tipos de atividades produtivas e interessadas em 

receber os serviços do Cesol, para então, identificar os que se enquadravam no perfil.  Foram 

mobilizados vários empreendimentos para início do levantamento de dados com vistas ao 

estudo de viabilidade econômica. No total, 25 empreendimentos foram priorizados e 

contemplados com o estudo, como previsto na meta do projeto. Foi elaborada uma agenda de 

trabalho, consignando a sistematização e análise de informações resultantes do estudo de 

viabilidade nos planos de ação dos empreendimentos, que se encontram disponíveis na sede do 

Cesol.    

 

 Assistência gerencial a 72 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). 
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A Contratada relata que, com base nos planos de ação, levou orientações técnicas no auxilio da 

gestão administrativa, financeira, identidade visual e jurídica a 86 empreendimentos citados no 

relatório. Tais resultados da assistência não foram apresentados e/ou comentados, assim como, 

não informa como se deu a implementação de tais instrumentos. É necessário a Organização 

Social apresentar o cumprimento da meta de forma detalhada nos Relatórios encaminhados. 

 

 Assistência técnica socioprodutiva a 72 empreendimentos associativos, 

fundada no acompanhamento das rotinas destes e em sugestões com vistas à 

melhor execução das suas atividades produtivas, mediante visitas técnicas. 

 

Segundo o relatório apresentado pela OS, a contratada acompanhou as ações de 96 

empreendimentos, objetivando a execução desse serviço via acompanhamento por meio das 

visitas técnicas. Ainda, pontua que a assessoria junto aos empreendimentos permitiram 

mudanças, a exemplo, do aumento da renda, da divulgação, participação em feiras, 

conhecimento técnico administrativo e criação de marcas. 

 

 Assistência técnica específica que consiste no provimento de capacitação 

técnica especial a 72 empreendimentos associativos, mediante consultoria 

contratada. 

   

Segundo o relatório encaminhado pela OS, a capacitação técnica específica a cada 

empreendimento assistido foi desenvolvida a partir de um diagnóstico, com base nos 

atendimentos gerenciais que identificaram tais demandas. A Contratada registra que a maior 

parte das demandadas foi na área de designer, administração, pedagogia, comercialização e 

jurídica, todas advindas da necessidade dos empreendimentos. Um total de 92 

empreendimentos foram capacitados.  

 

A contratada relata que estas capacitações foram ministradas pela equipe técnica do Cesol e 

não via contratação de consultores.  

 

As oficinas informadas são, na verdade, cumprimento da Assistência Técnica Gerencial e não de 

Assistência Específica. 

 

Recomenda-se que a Organização Social tenha como base referencial, para a execução de suas 

atividades referentes ao Contrato de Gestão, o Edital 09/2012, que estabelece as diretrizes para 

os serviços a serem prestados pela Organização.  Sugere-se que a contratada, reveja este item 

em questão, para serem trabalhados nos próximos relatórios e não ser passível de desconto. 
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 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.  

 

A contratada informa que durante a execução da meta, orientação ao crédito, identificou 

dificuldades que este público apresenta para acessar crédito por meios convencionais, por não 

se enquadrarem nas exigências bancárias. Mesmo assim, procedeu a orientação ao crédito a 30 

empreendimentos assistidos durante todo o período em questão, buscando auxiliá-los na 

superação dos problemas apresentados. Ressalta ainda, que este serviço é contínuo durante 

todo o projeto.  

 

 Encaminhamento, na sua totalidade, dos empreendimentos recomendados a 

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

(observação: Trata-se de meta condicionada)  

 

Dentre os empreendimentos encaminhados para contrair crédito, a contratada encaminhou um 

empreendimento ao setor de microcrédito da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e 

Esporte para acessar o Credisol. 

 

 Empreendimentos que acessaram ao microcrédito após análise da 

documentação e aprovação do crédito pela agência concedente.  

 

Dentre os empreendimentos encaminhados para contrair crédito, como citado no item anterior, 

a contratada encaminhou um empreendimento ao setor de microcrédito da Setre para acessar o 

Credisol, cujo crédito foi concedido e tomado pelo empreendimento. Destaca ainda que este 

crédito foi destinado para formação de capital de giro deste grupo, visto que, inaugurou um 

ponto fixo de comercialização. 

 

 Assistência técnica em comercialização a 72 empreendimentos associativos 

consubstanciada no fomento, no planejamento e na organização de redes de 

Economia Solidária e de Comércio Justo e Solidário; na promoção de eventos 

pertinentes ao tema; no assessoramento à criação de mecanismos de inserção 

mercadológica; e na disponibilização de espaços físico e virtual destinados à 

formação em práticas de comercialização. 

 

A contratada informa ter prestado atendimento a 88 empreendimentos (tabela 10), por meio da 

promoção e organização de várias feiras de economia solidária. Relata que além dessas, busca 

outras atividades estratégicas, para proporcionar uma rede de comercialização que atenda 

diversos beneficiários. 
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Relatam ainda, que utilizam de outros mecanismos de comercialização, a respeito da “fanpage”, 

página da Internet, como meio de divulgação dos serviços prestados aos empreendimentos. 

 

 Atualização cadastral de empreendimentos e respectivas famílias, em 

número de 18 (dezoito) unidades.  

 

A Contratada informou que cadastrou 30 empreendimentos associativos e suas respectivas 

famílias, em consonância à orientação da Setre. E pontuou que procedeu ao lançamento das 

informações cadastrais no sistema “CAD CIDADÃO”. 

 

6. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

 

6.1 RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO 

 

TOTAL

(S) Saldo do período anterior 2.606,83

(S.1) Repasse do Contrato de Gestão 800.000,00

(S.2) Outras receitas - Rendimentos 3.537,24

(A) Total de Entradas do Periodo 803.537,24

(B) Total de Saídas do Período 410.330,12

(C) Outras Sáídas do Período 22.156,90

(C) Saldo Financeiro do Período (A-B) 371.050,22

(D) Saldo Acumulado (S+C) 373.657,05

Composição Financeira do Saldo Acumulado

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

(D.2) Saldo Extrato CI  (por conta bancária) 371.935,34

(D.2.1) Saldo Extrato CI - Poupança 0,00

(D.3) Saldo Fundo Fixo 1.721,71

Saldo Ajustado (D.1+D.2) 373.657,05

Recursos Provisionados e Comprometidos

(E) Recursos Provisionados 225.031,43

(F) Recursos Comprometidos 20.638,00

(G) Total de Recursos Provisionados e Comprometidos (E + F) 245.669,43

Subvenção SESAB

Repasse do Contrato de Gestão do periodo 0,00

(-)Total Faturado SUS no periodo 0,00

Total Subvenção SESAB 0,00

(Uso exclusivo para área de saúde)

6º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 155/2012 - Período 01/04/2014 a 30/06/2014.

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 400.000,00 800.000,00 100%

1.1.2 Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras 0,00 3.537,24 #DIV/0!

1.1.3 Outras Receitas (Resgate de Aplicação) 0,00 0,00 #DIV/0!

1.2 Devoluções 0,00 -22.156,90 #DIV/0!

(A)Total de Entradas 400.000,00 781.380,34 95%

2. Saída de Recursos Previsto Realizado Variação Percentual

2.1 Despesas de Pessoal

2.1.1 Remunerações (CLT) 136.500,00 144.775,72 6%

2.1.2 Encargos 94.967,67 93.082,80 -2%

2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal 26.688,00 18.554,80 -30%

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

Subtotal (Pessoal) 258.155,67 256.413,32 -1%

2.2 Serviços de Terceiros 123.000,00 144.115,14 17%

2.3 Despesas Gerais 18.844,33 9.801,66 -48%

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

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

(B)Total de Saídas 400.000,00 410.330,12 3%

6º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 155/2012 - Período 01/04/2014 a 30/06/2014.

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período

 
NOTA 1 – O valor mencionado no Item 1.2, na 2ª coluna (Realizado) refere-se a valor devolvido ao PANGEA; 
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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$ 

2.606,83 (dois mil, seiscentos e seis reais e oitenta três centavos), referente a saldo restante do 

repasse do recurso do 4º trimestre, repasse do recurso do 5º e 6º trimestre no valor total de 

R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) e R$ 3.537,24 (três mil, quinhentos trinta sete reais e vinte 

quatro centavos) do rendimento de aplicação financeira, totalizado a receita de R$ 806.144,07 

(oitocentos e seis mil, cento quarenta e quatro reais e sete centavos) no período.  

 

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

Contratada que devido o atrase do recurso da Setre necessitou efetuar pagamento de parte da 

folha de pagamento do mês de fevereiro de 2014 com capital próprio, por este motivo após o 

repasse realizou devolução da quantia de R$ 19.176,36 (dezenove mil, cento e setenta seis 

reais e trinta seis centavos) registrado em Relatório financeiro do período.  

 

A Contratada informa que a maioria dos compromissos efetivamente pertencentes ao 5º 

trimestre foram executados no 6º trimestre e escriturada neste período pelo Regime de Caixa. 

 

Das Despesas 

 

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

144.775,72 (cento quarenta quatro mil, setecentos e setenta cinco reais e setenta dois 

centavos), que é 6% maior do que o total de R$ 136.500,00 (cento trinta seis mil, quinhentos 

reais) previsto no edital ainda abaixo do teto contratual de 65% do valor da receita 

estabelecido para a rubrica. Conforme relato da Contratada, por força do dissídio coletivo 

(SENALBA-BA acordo co a FNAC) a folha de pagamento foi majorada em 7%, contudo os limites 

para gasto com a despesa foram respeitados, no entanto esse valor poderia ter sido inferior ao 

apresentado. 

 

A despesa incorrida com Serviços de Terceiros, apresentada, verificou-se 17% maior que o 

previsto para o período. E, em que pese notável o desajuste, a justificativa foi o pagamento 

atrasado da mão-de-obra referente aos meses de fevereiro e março de 2014, além da 

realização de 02 (duas) consultorias não previstas, no entanto, consideradas essenciais para o 

trimestre. 
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O total de gasto apresentado no período foi de R$ 375.026,23, não foi realizada despesa com 

Aquisição de Bens Permanentes, e em geral a Contratada apresentou 97% do total de gastos 

esperado. 

 

7. AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

 

Consta no Relatório apresentado que foi realizada a pesquisa de satisfação do usuário dos 

serviços do Cesol, abordando os seguintes critérios: avaliação do atendimento externo, 

avaliação das oficinas e avaliação de atendimento no Cesol, porém o relato apresenta-se pouco 

expressivo.   

 

Informa a contratada, que foram avaliados por meio de pesquisa de satisfação do usuário do 

Cesol 135 atendimentos diretos, a qual relatada por meio de gráficos e/ou tabelas. Segundo o 

indicador, na avaliação predominou o conceito “Ótimo” com aproximadamente 59%.  

 

Referente à oficina de sensibilização, informa ter procedido à avaliação por escrito, com um 

público de 13 pessoas, ao final do evento. O resultado, segundo tabela apresentada, foi julgado 

positivo em 36,36% como “ótimo”. 

 

No quesito avaliação de atendimento no Cesol, relata que o resultado apresentado é fruto da 

consulta feita junto a todos os empreendimentos que visitaram o Cesol. Trata-se de uma 

pesquisa sistematizada para análise da qualidade do atendimento do Centro Público via 

formulário (não apresentado) depositado na caixa de sugestão. Informa que foram registrados 

25 avaliações referentes à representantes de empreendimentos e pessoas da comunidade que 

visitaram o local durante este trimestre.  

 

Sobre o atendimento na recepção, atendimento da equipe técnica, tempo de espera, acesso e 

instalações, foram avaliados em sua grande maioria como “ótimo”, enquanto, encaminhamento 

do problema avaliado como “bom”. 

 

Para avaliação de desempenho com a sua equipe, utilizam a avaliação 360º. Os técnicos 

recebem feedbacks simultâneos de diversas fontes ao seu redor e todos os indivíduos 

participam da avaliação, inclusive o coordenador. Serve para estimar o valor, a excelência e as 

qualidades do técnico, assim como para a evolução dos relacionamentos internos e externos.  

 

Verifica-se que os dados da pesquisa apresentados indicam carência de melhoria na qualidade 

do processo de elaboração, porquanto ficaram à margem do procedimento adotado técnicas 

básicas de Estatística. 
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8. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO 

 

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

referente ao contrato, em acompanhamento. 

 

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 

 

Não houve constatado descumprimento das cláusulas contratuais.  

 

11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS 

  

Diante do cumprimento das metas pactuadas, não há aplicação de desconto. 

 

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: 

 

A Organização deve melhorar revisão de texto antes do envio, para manter o modelo padrão do 

relatório.  

 

É necessário a Organização Social apresentar o cumprimento da meta de forma detalhada nos 

Relatórios encaminhados, descrevendo-as e o total alcançado. 

 

No que se refere as consultorias, salienta-se que estas devem ser realizadas para o 

atendimento das necessidades específicas dos empreendimentos atendidos com vistas ao 

alcance da sua sustentabilidade.  

 

A Contratada precisa ter no seu quadro funcional dimensionamento mínimo de 19 pessoas 

contratadas em regime de CLT, como previsto no edital e destacado no plano de trabalho 
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13. PARECER CONCLUSIVO 

 

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 os efeitos decorrentes das não conformidades e inadequações, 

até onde se observou, não comprometem a prestação de contas, porquanto entendidas erros 

passíveis de saneamento. 

Salvador, 20 de novembro 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 

 
 

              Jenny Tilmann Pompe 
Membro da Comissão 

               
 
              

Juliana Lins Schiesser 
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 

PANGEA – Centro de Estudos Socioambientais e ao Conselho de Gestão das Organizações 

Sociais – CONGEOS. 

                                       Salvador,       de novembro de 2014. 

 

Milton Barbosa de Almeida Filho 

Superintendente de Economia Solidária 
 


