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1. INTRODUÇÃO 

 
O presente Relatório, referente ao período de 01/10/2014 a 31/12/2014, 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. 

164/2012, celebrado entre a Organização Social Filhos do Mundo e esta Secretaria para o 

gerenciamento do Centro Público de Economia Solidária - Cesol, no território Metropolitano de 

Salvador III, 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, 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 Afonso Celso, n.º 277, Barra, 

Salvador – BA, CEP 40.140-080, 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 20 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 nº. 164/2012, com vigência a partir de 13/12/2012 até 12/12/2014 e valor 

global R$ 3.200.000,00, tem por objeto a gerência do Serviço de Assistência Técnica aos 

Empreendimentos Associativos Populares e Solidários, prestado no Centro Público de Economia 

Solidária, implantado no Território Metropolitano de Salvador III, Lote 3, 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, 

Organização Social Filhos do Mundo. 

 

No trimestre em curso foi constatado atraso na entrega do relatório pela OS, em desconformidade à 

Cláusula Oitava do Contrato. A Organização Social justificou o atraso como sendo reflexo do 

aperfeiçoamento da gestão, considerando o Centro Público enquanto experiência inovadora.  

 

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

a ser repassado 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 

elaborou seus relatórios correspondentes a iguais períodos e os encaminhou ao superintendente da 

Sesol. 

 

O processo de elaboração do 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 sua redação 

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

acompanhamento e do resultado das diligências. 
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5. COMPARATIVO DAS METAS PACTUADAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

8º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 164/2012 - Período 01/10/2014 a 31/12/2014  

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  36 200% 30 

 

3 
Assistência técnica 

Gerencial 

Número de 

empreendimentos assistidos 
108 =10 pontos 3 30 108 93 86% 24 

 

4 
Assistência técnica 

socioprodutiva 
Número de 

empreendimentos assistidos 
108 = 10 pontos 3 30 108 77 71% 0 

 

5 
Assistência técnica 

específica 

Número de 

empreendimentos assistidos 
108 = 10 pontos 3 30 108 94 87% 24 

 

6 
Orientação acesso ao 

crédito 

Número de 
empreendimentos 

capacitados 

18 = 10 pontos 2 20 18 49 272,22% 20 

 

7 

Empreendimentos 

encaminhados a agência 
microcrédito 

Empreendimentos 

encaminhados a agência 
microcrédito 

100% aptos 

pelo EVE = 10 
pontos 

3 30 100% 1 100% 30 

 

8 
Empreendimentos  

     que acessaram ao 

microcrédito 

Percentual de 
empreendimentos 

encaminhados 

100% aptos 
pelo 

encaminhament

o = 10 

3 30 50% 1 100% 30 

 

9 
Assistência técnica em 

comercialização 

Número de 

empreendimentos assistidos 
108 = 10 pontos 3 30 108 100 93% 27 

 

10 
Empreendimentos e 

famílias com 

informações atualizadas 

Número de 
empreendimentos 

18 = 10 pontos 3 30 18  36 200% 30 

 

  
TOTAL       280  

PONTUAÇÃO TOTAL ALCANÇADA 
(A) 

235 
 

           

     PONTUAÇÃO MÁXIMA (B) 280   

     
% ALCANCE DAS METAS (A/B) 84% 
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5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS 
 

Foram pactuadas onze metas para cumprimento no oitavo trimestre do ano em curso, sendo que uma 

meta versa sobre o objetivo superior, tais metas consistem na execução das seguintes ações 

delineadas: 

 

 Incremento da renda produtiva familiar. 

 

A Organização Social não apresentou os dados referentes a esta meta. A mesma deve encaminhar 

imediatamente as informações, a metodologia empregada e os resultados aferidos para que a meta 

superior seja mensurada e avaliada pela Comissão de Acompanhamento e Monitoramento. 

 

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

mobilização e priorização dos empreendimentos associativos no território e a 

avaliação do evento. 

 

Segundo relata a Organização Social, foi realizada oficina temática de sensibilização junto ao 

grupo formado por 42 mulheres da Lavanderia comunitária do Alto das Pombas. Neste encontro 

o objetivo descrito foi o de sensibilizar o grupo quanto aos princípios da Economia Solidaria e 

apresentar o Centro Publico como agente fomentador de uma nova economia. Na ocasião, 

estiveram presente além da equipe Cesol e representante da SEDES, lavadeiras do Dique, Boca 

do Rio, Cosme de Farias e Alto das Pombas. 

 

 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. 

 

Conforme consta descrito foram diagnosticados 36 novos empreendimentos, com os quais foram 

realizados estudos de viabilidade e planos de ação através dos técnicos em visitas de campo. 

Consta ainda no relatório a listagem dos novos empreendimentos. 

 

A inserção de 16 empreendimentos a mais se configura em incremento de meta previsto na 

proposta inicial da Organização Social, na tabela de metas acima adotamos o parâmetro previsto 

em edital. 

 

 Assistência gerencial a 108 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 
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(elementos essenciais para constituição, formalização e funcionamento do 

empreendimento). 

 

A Organização Social informa ter prestado assistência gerencial a cerca de 93 empreendimentos 

que demandaram atividades nas áreas contábil, jurídica, de gestão administrativa e gestão de 

conflitos, organização de processos e planejamento estratégico.  

 

As assistências foram operacionalizadas através de visitas técnicas aos empreendimentos, 

realizadas pela equipe Cesol e ainda em encontros com consultores específicos no espaço do 

Centro Publico. 

 

No que concerne as redes de alimentação, cultura e esporte, informa a OS que foram realizadas 

assistências gerenciais durante a preparação dos empreendimentos para eventos de trabalho, 

constituindo assim uma “experiência pedagógica vivencial”. 

 

Consta ainda em relatório, tabela resumo das assistências gerenciais prestadas no trimestre, 

contendo o nome dos EES, o formato e tipologia da Assistência. 

 

 Assistência técnica socioprodutiva a 108 empreendimentos associativos, fundada no 

acompanhamento das rotinas destes e em sugestões com vistas à melhor execução 

das suas atividades produtivas, mediante visitas técnicas. 

 

Encontra-se descrito em relatório que a OS realizou assistência técnica socioprodutiva junto a 77 

empreendimentos através de visitas técnicas e acompanhamento aos processos produtivos na 

rotina de produção ou realização de eventos específicos, neste ultimo enquadram-se os EES em 

redes, que foram assistidos em ações coletivas.  

 

Segue descrito que os empreendimentos do segmento de alimentação obtiveram assistências em 

caráter formativo no âmbito da produção executiva de eventos, organização do processo 

produtivo, elaboração de cardápio e ficha técnica.   

 

Para os EES do segmento cultural, a assistência socioprodutiva informada pela OS descreve o 

investimento em um processo formativo vivencial, no qual os empreendimentos planejaram 

coletivamente a realização de um evento cultural onde contaram com a assessoria especifica na 

área de produção de eventos. 

 

Constam elencados no relatório os nomes dos empreendimentos atendidos na assistência 

sócioprodutiva.  
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 Assistência técnica específica que consiste no provimento de capacitação técnica 

especial a 108 empreendimentos associativos, mediante consultoria contratada. 

 

A Organização Social relata o atendimento a 94 empreendimentos na assistência técnica 

especifica, relacionada aos temas: Economia Solidaria e Consumo consciente; Arte Reciclagem – 

Pintura em tecido e confecção de Brinquedos; Comunicação e Marketing; Ecosol, Cidadania e 

Empreendedorismo; As sete leis do sucesso; Novos modelos de gestão. Vem apresentado ainda 

quadro listando os Empreendimentos, formato e tema das capacitações realizadas. 

 

 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. 

 

Conforme exposto no relatório, foi realizada uma oficina sobre finanças solidarias a qual 

participaram 13 (treze) empreendimentos. A OS declara que as informações e orientações 

preliminares para utilização de credito foram apresentadas aos 34 novos EES do trimestre 

durante as visitas técnicas para o processo de construção dos EVE’s e dos planos de ação. 

 

 Encaminhamento, na sua totalidade, dos empreendimentos recomendados a contrair 

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

 

Consta descrito no relatório o encaminhamento do empreendimento Guia de Luz para acesso ao 

credito junto à CredSol. A OS relata ter acompanhado e orientado o empreendimento em todo o 

processo de encaminhamento, aquisição e utilização deste credito. 

 

 Empreendimentos que acessaram ao microcrédito após análise da documentação e 

aprovação do crédito pela agência concedente. 

 

Segundo descrito pela OS, o empreendimento Guia de Luz acessou o credito junto a CredSol. 

 

 Assistência técnica em comercialização a 108 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 espaço físico e virtual destinados à formação 

em práticas de comercialização. 

 

A OS informou ter realizado assistência em comercialização a 100 empreendimentos no período, 

através de assessoria em comunicação e marketing; encaminhamento e apoio na organização de 



    8º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão n.º 164/2012 - Período de 01/10/2014 a 31/12/2014 

Página 9 de 15 

 

espaços e eventos de comercialização coletiva; formação em comercialização no espaço Vitrine 

Escola. A assistência técnica em comercialização incluiu Vitrinismo, ferramentas administrativas, 

redes, comunicação e marketing.  

 

De acordo com a OS, a Vitrine Escola passou por uma reestruturação para atender ao escopo 

original de espaço formativo, sendo estruturada em pré-ciclos e ciclos nos quais se encontram 

organizados os conteúdos teóricos e práticos a serem desenvolvidos junto aos grupos, de acordo 

com seus perfis. Os empreendimentos participantes foram selecionados através de chamada 

publica e, ingressaram na formação através de um encontro de acolhimento. Ressalta-se que 

segundo a OS estes grupos produtivos relacionam o espaço a oportunidade de escoamento de 

seus produtos e este se configura enquanto estimulo à formação. 

 

Ainda como estratégia de comercialização, a OS declara ter encaminhado e prestado assistência 

logística a quinze empreendimentos para participação em feiras de Economia Solidaria, dentre 

elas destacam: Feiras Arsol, São Bento, Semoc, Fenagro, Sucab, e Ucsal. 

 

O relatório apresenta um quadro com resumo das assistências prestadas e empreendimentos 

participantes. 

 

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

(dezoito) unidades. 

 

De acordo com o Quadro Comparativo de Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados, foram 

realizadas atualizações cadastrais com 36 empreendimentos e suas respectivas famílias no 

sistema  CadCidadão, criado pela EBDA. 

 

Para o período em analise 10 metas foram definidas e seis foram executadas integralmente pela 

Organização Social. As quatro metas executadas parcialmente (assistência gerencial, socioprodutiva, 

específica e de comercialização) acabam por constituir o alcance total das metas em 84%. Por outro 

lado, a Comissão de Acompanhamento vislumbra que foram realizados 36 estudos de viabilidade 

superando em 200% a meta pactuada e, consequentemente, 36 novos empreendimentos tiveram 

suas informações lançadas no CadCidadão pela primeira vez. Quanto à orientação ao crédito houve 

um percentual relevante ao atingir 272%. Verifica-se também o cumprimento de duas metas que são 

tidas como condicionadas. 

 

Não obstante, a Organização Social justificou o percentual no geral alcançado de 84%: “... Muitos 

empreendimentos demonstraram interesse em todos os tipos de assistência, porém, enfrentam 

dificuldades de agenda para realizar todas elas...”. Justifica ainda: “... em virtude do repasse da oitava 

parcela do contrato haver sido realizada dia 09.12.14, faltando exatamente um dia para o termino do 
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contrato e 20 dias para o termino do trimestre em questão, o Cesol obrigou-se a fazer restrições 

orçamentárias, comprometendo a ações a serem realizadas e consequentemente o alcance de 

algumas metas.” 

 

 6. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

 

6.1 RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO 

 

TOTAL

(S) Saldo do período anterior 315.973,30

(S.1) Repasse do Contrato de Gestão 374.880,04

(S.2) Rendimentos Líquidos 8.339,78

(A) Total de Entradas do Periodo 383.219,82

(B) Total de Saídas do Período 391.246,06

(C) Saldo Financeiro do Período (A-B) -8.026,24

(D) Saldo Acumulado (S+C) 307.947,06

Composição Financeira do Saldo Acumulado

(D.1) Saldo Extrato C/C  (por conta bancária) 126,72

(D.2) Saldo Extrato CI  (por conta bancária) 307.820,34

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

Saldo Ajustado (D.1+D.2) 307.947,06

Recursos Provisionados e Comprometidos

(E) Recursos Provisionados 175.094,35

(F) Recursos Comprometidos 19.810,95

(G) Total de Recursos Provisionados e Comprometidos (E + F) 194.905,30

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)

8º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 164/2012 - Período 01/10/2014 a 31/12/2014.

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 374.880,04 374.880,04 0%

1.1.2 Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras 0,00 8.339,78 #DIV/0!

1.1.3 Saldo Anterior 0,00 315.973,30 #DIV/0!

1.2 Devoluções 0,00 0,00 #DIV/0!

(A)Total de Entradas 374.880,04 699.193,12 87%

2. Saída de Recursos Previsto Realizado Variação Percentual

2.1 Despesas de Pessoal

2.1.1 Remunerações (CLT) 114.600,00 130.987,02 14%

2.1.2 Encargos 35.657,04 55.593,94 56%

2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal 20.523,00 4.967,20 -76%

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

Subtotal (Pessoal) 170.780,04 191.548,16 12%

2.2 Serviços de Terceiros 197.200,00 173.668,00 -12%

2.3 Despesas Gerais 6.900,00 22.216,03 222%

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 374.880,04 387.432,19 3%

8º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 164/2012 - Período 01/10/2014 a 31/12/2014

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período

 
Nota 1 – Para compor o saldo da conta 2.2 - Serviços de terceiros, referente a 2ª coluna (Realizado) considerou-se os saldos das contas: Locação de Mão de Obra, 
Serviços de Terceiros e Locação de Imóveis e Bens Permanentes; 

 
Nota 2 – Para compor o saldo da 2.3 Despesas Gerais, referente a 2ª coluna (Realizado) o saldo da conta Despesas Administrativas e Diárias. 
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6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

 

Das Receitas 

 

O demonstrativo de receitas e despesas apresentado registra o montante de R$ 699.193,12 

(Seiscentos e noventa e nove mil, cento e noventa e três reais e doze centavos), composto pelo saldo 

de R$ 374.880,04 (Trezentos e setenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quatro 

centavos) do repasse do 8º trimestre, R$ 8.339,78 (Oito mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta 

oito centavos) do rendimento líquido sobre aplicação financeira e R$ 315.973,30 (Trezentos e quinze 

mil, novecentos setenta três reais e trinta centavos) saldo remanescente do trimestre anterior.  

 

Relata a Contratada que o repasse da 8ª parcela do Contrato 164/2012 ter sido realizado em 11 de 

dezembro de 2014, ou seja, faltando 01 (Hum) dia para o término do trimestre em questão, 

comprometeu a execução do cronograma do projeto e o alcance de algumas metas como: Inclusão de 

EES, Diagnósticos e Estudos de Viabilidade da EES. Itera a OS, que conforme Cláusula Oitava do 

Contrato de Gestão, o repasse deverá ser realizado até o quinto dia útil do mês subseqüente ao 

término do trimestre.  

 

Das Despesas 

 

Segundo apresentado, a despesa incorrida com pessoal, no período, foi no valor de R$ 191.548,16 

(Cento e noventa e um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos) que é 89% do 

total de R$ 215.166,87 (Duzentos e quinze mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta e sete 

centavos) previsto no edital e comportou-se dentro do limite de 65% do valor da receita estabelecido 

para a rubrica. Em observância aos demonstrativos financeiros, ocorreram indenizações trabalhistas, 

apesar do lapso com atraso no repasse do recurso. 

 

A despesa incorrida com Serviços de Terceiros, apresentada, verificou-se 12% menor que o previsto 

para o período. Fato motivado pelo adiamento na transferência da parcela do trimestre em questão, 

do mesmo modo ocasionou o não cumprimento das ações planejadas e contratações previstas de 

prestadores de serviços. No caso da conta Despesas Gerais, comportou-se fora do previsto e excedeu 

o limite programado. Em análise, atentou-se que algumas contas apresentaram valores elevados para 

o trimestre, não obtendo justificativa da Contrata quanto ao fato causador. 

 

O total de gasto apresentado no período foi de R$ 391.246,06 (Trezentos e noventa e um mil, 

duzentos e quarenta e seis reais e seis centavos), não foi realizada despesa com Aquisição de Bens 

Permanentes como estava previsto para o 8º trimestre, e em geral a Contratada apresentou 93% do 

total de gastos esperado. 
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7. AVALIAÇAO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

 

A Organização Social apresentou pesquisa de satisfação dos usuários em formulários, onde é possível 

notar variados níveis de satisfação. Não foi apresentado o resultado final com a organização e 

interpretação, por parte da OS, dos dados constantes na pesquisa, sendo necessário revisitar e 

concluir. 

 

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 

 

Além do atraso no repasse do recurso financeiro pela Setre à Contratada e o mesmo referente à 

entrega do relatório pela Organização Social não houve mais cláusulas contratuais descumpridas. 

 

11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS 

 

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

decorrente do atraso no repasse da última parcela pela Contratante dificultou a execução das ações 

previstas pelo Centro Público.  

 

Ainda, sinaliza que o trimestre, em análise, teve seu período abreviado, tendo em vista que o período 

para sua execução física foi compreendida entre outubro e parte do mês de dezembro.  

 

Sendo assim, em atenção ao desempenho da OS em relação as metas cumpridas na sua integralidade 

superiores ao previsto, a Comissão sugere que não se aplique desconto, haja vista que as metas não 

cumpridas na sua totalidade alcançaram percentuais razoáveis e cujas justificativas são coerentes.  

 

12. RECOMENDAÇÕES 

 

Em relação às oficinas de sensibilização junto às lavadeiras, seria interessante delinear - caso o 

momento seja adequado - o tipo de serviço ou produto, ou até possível formação que se vislumbra 
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através do acompanhamento, a partir das demandas do próprio coletivo de lavadeiras, exemplificando 

assim de forma objetiva, a atuação do Cesol para esta assistência. 

 

Quanto às Redes de alimentação, cultura e esporte é necessário ampliar as informações sobre o 

funcionamento das mesmas e ainda, sobre as atividades atinentes e inserção nos serviços e 

assistências proporcionadas pelo Centro Público. 

 

A respeito da pesquisa de satisfação de usuários a entidade deve concluir a mesma, realizando a 

tabulação e interpretação dos dados. 

 

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, 22 de abril de 2015. 

 
 

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 

 
 

 
Eva Patrícia Bandeira de Mello 

            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 José Álvaro Fonseca Gomes, ao Conselho Deliberativo da Organização Social Filhos do 

Mundo e ao Conselho de Gestão das Organizações Sociais – CONGEOS. 

 

Salvador,           de               de 2015. 

 

 
Milton Barbosa de Almeida Filho 

Superintendente de Economia Solidária e Cooperativismo 


