
RELATÓRIO FINAL  DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E 
AVALIAÇÃO DO TERMO DE PARCERIA DO CENTRO DE 

PESQUISAS DO PANTANAL - CPP 
 
 
 

 
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
O objetivo principal desta reunião é  analisar o Relatório Final de Execução e Prestação de 
Contas, conforme o disposto na Cláusula Terceira, alínea “d” do Termo de Parceria e I Termo 
Aditivo celebrado entre o Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT e o Centro de Pesquisa do 
Pantanal - CPP. 
 
A reunião foi realizada no MCT, em Brasília - DF, no dia 03 de novembro de 2005, adotando 
como metodologia básica a  análise do cumprimento das recomendações feitas na 3ª reunião, 
bem como a avaliação do desempenho do projeto no período. 
 
2.  METODOLOGIA DE ANÁLISE 
 
Para a elaboração do presente Relatório de Avaliação, a Comissão seguiu os seguintes passos: 
 
1- Avaliação da documentação enviada pela Secretaria Executiva do CPP: 
a- Relatório de Atividades da 3a Rede- Sustentabilidade de Alternativas Econômicas no 

Pantanal; 
b- Relatório de Consolidação da Rede de Pesquisa sobre os Ecossistemas do Pantanal – CPP- 

TP-13.0007.00/2004 relatório 2004-2005; 
c- Relatório de Execução Financeira do TP e parecer da Auditoria Independente. 
 
2-   Conclusão sobre o desempenho do CPP em relação ao alcance das metas estabelecidas;  
 
3-   Recomendações a serem encaminhadas ao CPP; 
 
4-   Conclusões 
 
 
 
3. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS RECOMENDAÇÕES ANTERIORES DA 
COMISSÃO 
 
Após a análise do Relatório Final do Centro de Pesquisa do Pantanal, a Comissão identificou 
que foram atendidas as recomendações propostas no 3o. relatório da Comissão de 
Acompanhamento e Avaliação. 
 
 
 
 
 
 



 
4. AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO ENVIADA PELA SECRETARIA EXECUTIVA DO CPP. 
 
a- Relatório de Atividades da 3a Rede- Sustentabilidade de Alternativas Econômicas no 
Pantanal 2004-2005 
De acordo com o relatório apresentado o CPP atingiu a meta proposta que refere-se a 
elaboração dos projetos de Alternativas Econômicas  a saber: 
-“Estudo Químico, Farmacológico e Agronômico de Bowdichia virgiloides H.B.K. e Sideroxylon 
obtusifolium (R.Et.S.) Penn. com Potenciais Atividades Antiinflamatórias e Antidiabética” e “Ação 
Inseticida de Extratos de Anacardium humile ST. HILL. (Anacardiaceae) para Controle de 
Vetores de Doenças Endêmicas e Pragas Agrícolas”, estabelecendo as parcerias para a 
execução dos mesmos, envolvendo universidades e institutos de pesquisa de Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul. Além disto, foi também firmado parceria com as FAPs destes dois estados 
para apoio financeiro aos projetos. 
 
b- Relatório de Consolidação da Rede de Pesquisa sobre os Ecossistemas do Pantanal – 
CPP- TP-13.0007.00/2004 Relatório 2004-2005 
Considerando os indicadores pactuados no Termo de Parceria, verificamos pelo relatório 
encaminhado que o CPP atingiu mais de 90% das metas estabelecidas. Pelo acompanhamento 
realizado no decorrer do ano por esta comissão pode-se constatar avanços notáveis quanto a 
integração das instituições de pesquisa dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 
Outra constatação positiva da comissão foi quanto à gestão dos recursos públicos pela OSCIP. 
Todos os equipamentos previstos pelas Redes foram adquiridos no período e os recursos para 
implantação dos projetos foram disponibilizados, respeitando a programação prevista pelos 
pesquisadores. O alcance dos resultados científicos foi tímido  em virtude da morosidade  da 
definição dos processos para repasse dos recursos financeiros aos pesquisadores. Isto só foi 
superado em dezembro de 2004, retardando o inicio dos projetos.  
 
 
c- Avaliação da documentação enviada pela Secretaria Executiva do CPP: 
Quanto a este item, foram identificadas pelos auditores independentes algumas impropriedades 
no que concerne à retenção de encargos (IR, ISS e INSS) de documentos pagos a Pessoa 
Física e Jurídica. Sugere esta Comissão a imediata regularização de tais pendências, uma vez 
que o não atendimento  poderá acarretar sérios transtornos aos membros do Conselho 
Deliberativo, seus Diretores e Secretário Executivo. Vale ressaltar que a Secretaria Executiva do 
CPP, no decorrer dos trabalhos desta Comissão, comunicou que já estaria iniciando o processo 
de regularização dessa pendências. 
 
 
 
 
5. RECOMENDAÇÕES 
 
AO CPP: 
- Exigir da empresa responsável pela contabilidade maior atenção no que concerne a 

recolhimentos e pagamentos de encargos, impostos e taxas devidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. CONCLUSÃO  
  
 

A Comissão de Acompanhamento e Avaliação verificou que o objeto proposto no Termo 
de Parceria vem tendo um bom desempenho, havendo grande aceitação e reconhecimento por 
parte dos pesquisadores beneficiados nos projetos do modelo de gestão adotado pelo Centro de 
Pesquisa do Pantanal. Este reconhecimento tem sido observado também junto às Fundações de 
Amparo à Pesquisa nos estados e nas instituições de pesquisa e ensino da região, concluindo 
pela continuação da parceria. 
 
 
 
Brasília (DF), 3 de novembro de 2005. 
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