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1. INTRODUÇÃO
O presente Relatório Trimestral de Prestação de Contas, referente ao período de 01/10/2021 a
31/12/2021 da Orquestra Sinfônica da Bahia – OSBA, gerida pela Associação Amigos do Teatro Castro
Alves – ATCA, foi elaborado de acordo com o disposto nos artigos 15, 16 e 26 da Lei Estadual n
8.647/2003, que regulamenta o Programa Estadual de Organizações Sociais.
Este relatório objetiva demonstrar o desempenho da Associação Amigos do Teatro Castro Alves na
execução do Contrato de Gestão nº 015/2017, que tem como objeto a gestão do serviço de Produção e
Divulgação da música de concerto no âmbito da Orquestra Sinfônica da Bahia – OSBA relativo ao 3º
Trimestre (outubro a dezembro de 2021) do 4º Termo Aditivo ao contrato, cuja vigência expira em
04/04/2022.
Seu conteúdo foi submetido previamente à avaliação do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal
da ATCA, que o validaram antes que fosse encaminhado à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia.
Neste trimestre, houve o aumento gradual da quantidade de público presencial permitida em teatros
e a eliminação de distanciamento mínimo entre indivíduos, nas medidas para enfrentamento da pandemia
da Covid-19 seguindo os Decretos Estaduais Nº 20.757 de 01/10/2021, Nº 20.780 de 08/10/2021, Nº 20.813
de 18/10/2021, Nº 20.817 de 26/10/2021, Nº 20.837 de 29/10/2021, Nº 20.868 de 09/11/2021, Nº 20.885 de
16/11/2021, Nº 20.894 de 19/11/2021, Nº 20.906 de 25/11/2021, Nº 20.907 de 25/11/2021, Instrução SAEB
Nº 24/2021 publicada em 27/11/2021, Decretos Estaduais Nº 20.913 de 29/11/2021, Nº 20.968 de
09/12/2021, Nº 20.982 de 20/12/2021 e os Decretos Municipais Nº 34.567 de 09/10/2021, Nºs 34.603, de
14/10/2021, Nº 34.658 de 21/10/2021, Nº 34.671 de 26/10/2021, Nº 34.686 de 29/10/2021, Nº 34.750 de
1/11/2021, Nº 34.764 16/11/2021, Nº 34.850 de 30/11/2021 e, em consonância com as medidas adotadas
pelo Complexo Teatro Castro Alves, as atividades artísticas presenciais da Orquestra Sinfônica da Bahia
foram retomadas, com a presença de público. Ainda assim, cumprindo com as metas pactuadas no 4º
Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 015/2017, foi veiculada mensalmente sempre uma atividade artística
em vídeo (concerto) no canal da Orquestra no serviço de streaming YouTube, bem como uma atividade de
conteúdo (OSBA Talks) no perfil da Orquestra no Instagram. As apresentações artísticas do programa de
extensão Cameratas da OSBA, além de veiculadas no perfil de Instagram da Orquestra, da ATCA, do TCA e
de instituições parceiras, passaram a ser acrescidas de 04 apresentações presenciais mensais.
O relatório apresenta o comparativo específico das metas pactuadas com os resultados alcançados,
acompanhado dos respectivos demonstrativos financeiros e de informações complementares, considerando
a Proposta de Trabalho apresentada. Além disso, de maneira complementar, seguem anexados os
comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da Organização Social.
Segue quadro resumo com os dados do contrato:
Contrato de gestão nº
Data de Assinatura
Contratante
Contratada
Valor Total 1° ano do contrato
1º Termo aditivo assinatura

015/2017
04/04/2017
SECULT/FUNCEB
Associação Amigos do Teatro Castro Alves - ATCA
R$ 5.398.599,92
04/04/2018
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1º Reti-rati ao 1º TA assinatura
Valor total do aditivo

20/08/2018
R$ 9.171.143,38

2º Termo aditivo assinatura
Valor total do aditivo
3º Termo aditivo assinatura
Valor total do aditivo
4º Termo aditivo assinatura
Valor total do aditivo

05/04/2019
R$ 9.391.143,38
05/04/2020
R$ 9.027.628,26
05/04/2021
R$ 9.027.628,26

1.1 RESPONSÁVEIS
1.1.1

DIRIGENTE MÁXIMO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Presidente: Thomas Kraack

1.1.2

DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE
Diretora Executiva: Alessandra Serra de Azevedo

1.1.3

MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente: Thomas Kraack
Vice-presidente: Lúcia Mascarenhas
Secretário Geral: Dirceu Souza Factum
Tesoureiro: João Américo Bezerra
Conselheiro: Fredie Souza Didier Jr.
Conselheira: Ramona Elisa P. Nogueira Carvalho

1.1.4

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL
Clodomiro Alves de Souza
Emília Maria Dórea Gonçalves
Fernando José Amorim Marinho
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO TERCEIRO TRIMESTRE DE EXECUÇÃO DO 4⁰ TERMO ADITIVO
CONTRATUAL
a) GRAVAÇÕES E LIVES PRESENCIAIS - COM PÚBLICO
No trimestre de outubro a dezembro foi possível retomar gradualmente os concertos com a
presença de público, após a publicação de decretos estaduais e municipais que permitiram público em
teatros, museus e instituições similares. Inicialmente com o público em pequeno número, com
distanciamento determinado entre assentos e indivíduos e ocupação controlada (por exemplo: 50% da
capacidade do local), depois em números cada vez maiores e sem distanciamento mínimo, até chegar ao
total permitido de até 5.000 pessoas, sem distanciamento mínimo determinado. Esta evolução pode ser
percebida na seção “3.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS”, Componente Finalística “CF.1.1.1 –
Apresentações públicas da OSBA em Salvador”, nas colunas “CANAL” e “PÚBLICO / VISUALIZAÇÕES”
das tabelas apresentadas.

b) NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS
O repasse da 2ª parcela dos recursos do 4º Aditivo ao Contrato de Gestão, no valor de R$
2.193.418,84 (dois milhões, cento e noventa e três mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta e quatro
centavos), referente ao período de julho a setembro de 2021, foi recebida em 16/12/2021. A 3ª parcela, no
valor de R$2.261.863,29 (dois milhões, duzentos e sessenta e um mil, oitocentos e sessenta e três reais e
vinte e nove centavos) não foi recebida até a data de fechamento do presente relatório.
A reincidência dos atrasos nos repasses compromete a execução plena do contrato de gestão e
conflita com os altos padrões de exigência demandados à OS, bem como com a própria característica do
modelo de gestão publicizada, fortemente baseado no planejamento e no controle. Em consequência, cria
uma situação de grande vulnerabilidade ao contrato, obrigando a ATCA a utilizar o valor reservado para o
provisionamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.
A falta do repasse e a manutenção de apresentações têm como consequência a necessidade de
enfrentar constantemente o desafio de reprogramar os pagamentos assumidos com terceiros e a execução
de serviços, gerando duas situações a serem levadas em conta pela CMA na análise do presente relatório:
as diferenças entre o planejado e o executado e os saldos que ficam de um trimestre para o outro. Ambas
as situações são consequência do atraso no repasse financeiro, sobre o que a Associação não tem
qualquer interferência.
É imperioso observar que quando há postergação no repasse da parcela na data aprazada - receita
- o mesmo não acontece com as despesas, que seguem seu curso normal. Aquelas despesas com
vencimento já definido têm sido cobertas com recursos provisionados para obrigações trabalhistas e
previdenciárias, contrariando as próprias metas de gestão estabelecidas em contrato. Aquelas despesas
que estão previstas para o trimestre, mas que são adiadas por falta do recebimento do repasse são
realizadas em trimestre posterior e não podem ser tidas como desconformidade uma vez que não houve a
realização por falta do repasse. Deste modo, é mais adequado avaliar o conjunto dos trimestres para uma
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visão melhor da execução contratual. Salienta-se ainda a dificuldade de se cumprirem metas sem a
disponibilidade dos recursos financeiros. O contrato prevê obrigações interdependentes de ambas as
partes.
Por outro lado, o uso dos recursos destinados ao provisionamento de despesas que fogem ao seu
objeto põe a ATCA em situação de vulnerabilidade em relação aos órgãos de controle. O contrato de gestão
possui, em seu rol de indicadores do Quadro de Metas, o indicador “CG 3.3.1 - Provisionamento das
Obrigações trabalhistas e previdenciárias”, que exige da OS a obrigação de guarda de recursos para tal
finalidade. No entanto, esta reserva legal está sendo utilizada para a execução das atividades da OSBA de
forma a garantir a continuidade dos serviços. A ATCA é uma entidade sem fins lucrativos que não tem
recursos financeiros para assumir despesas deste porte. Além disso, a assunção prévia de despesas não
constitui uma obrigação contratual, tendo em vista que o modelo de publicização envolve o repasse prévio.

c) GESTÃO DO CORPO DE MÚSICOS
●

QUADRO DE MÚSICOS
O quadro abaixo reflete o histórico do quantitativo de músicos ao longo da execução do Contrato de

Gestão nº 015/2017.
OSBA - FLUTUAÇÃO QUADRO DE MÚSICOS - CONTRATO DE GESTÃO 015/2017
Ano

Aditivo

Período

N°
estatutário

N°
celetista

Total corpo de
músicos

1

-

abr/2017 - abr/2018

41

35

76

2

1°

abr/2018 - abr/2019

38

36

74

3

2°

abr/2019 - abr/2020

33

38

71

4

3º

abr/2020 - abr/2021

32

37

69

jan/2021 - mar/2021

32

37

69

abr/2021 - jun/2021

32

37

69

jul/2021 – set/2021

32

36

68

out/2021 - dez/2021

31

36

67

5

4º

O quadro da Orquestra diminuiu para 67 músicos neste trimestre. O músico Levi Góes Leite, único
na Orquestra a tocar o instrumento Trombone Baixo, teve sua aposentadoria publicada em 02 de dezembro
de 2021 na página 15 do Caderno Executivo do Diário Oficial do Estado, conforme imagem abaixo:
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Foi finalizado em dezembro o processo de seleção de um novo músico fila de viola para ocupar a
vaga deixada por Ícaro Smetak, que pediu desligamento no trimestre anterior. Entretanto, o músico
selecionado, Marco Antonio Catto Ribeiro, somente será contratado no retorno das férias coletivas dos
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músicos em 09 de fevereiro de 2022, pois, considerando que a contratação do músico se daria próximo ao
recesso de fim de ano e férias, a direção decidiu pelo adiamento da contratação. Com a contratação deste
músico, o número total de músicos ativos voltará a ficar em 68.
Há, entretanto, duas questões a serem consideradas:
1) A licença-prêmio de um dos músicos do naipe de contrabaixos da Orquestra foi publicada
na Portaria da Funceb Nº 00343684 de 25 de Novembro de 2021, na página 12 do Caderno
Executivo do Diário Oficial do Estado, em 26 de novembro de 2021, conforme imagem
abaixo:

Isto significa que, embora o músico esteja legalmente ativo porque ainda não se aposentou,
a Orquestra precisa substituí-lo nos concertos durante o período de sua licença, entre
11/11/2021 e 09/01/2022, utilizando recursos destinados a contratações artísticas extras.
Entendemos, obviamente, que a licença-prêmio é um direito do servidor público e que,
neste caso específico, ela engloba um período curto, reduzindo seu impacto. Mas
pontuamos que ela tem impacto sobre estes recursos.
2) A

segunda

questão

é

que

está

em

andamento

o

PROCESSO

SEI

Nº

022.2247.2019.0000271-40, que trata da relotação, na Funceb, de músicos do naipe de
percussão lotados na OSBA, por indisciplina e baixo desempenho artístico. Conforme
informado no Relatório relativo ao 1º Trimestre do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
015/2017, na seção “c) GESTÃO DO CORPO DE MÚSICOS”, “INDISCIPLINA E
DESEMPENHO ARTÍSTICO”, foi enviado Ofício à Funceb em 02/06/2021, com cópia para o
Teatro Castro Alves e para a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, solicitando o
encerramento das atividades de 02 destes músicos servidores e a manutenção da atividade
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de 01 destes músicos. Desde então, a evolução do caso levou a uma reunião com a chefia
de gabinete da Funceb em 30 de novembro de 2021, na qual ficou definido que, após a
chefe de gabinete interina comunicar à diretora geral sobre o discutido na reunião, seria
consultada a procuradoria jurídica da Funceb sobre a possibilidade de ser feito um "Termo
de Ajuste de Conduta", após já ter ocorrido um Processo Administrativo Disciplinar - PAD.
Este Termo seria assinado pelo músico, pela ATCA, pelo TCA e pela Funceb, determinando
que o músico ficaria sob vigilância e, caso voltasse a apresentar problemas disciplinares,
seria relotado na Funceb. Os termos exatos deste Termo de Ajuste de Conduta seriam
determinados em conjunto após a resposta da procuradoria jurídica sobre a possibilidade
de fazê-lo. Antes, porém, da proposta acima, a Funceb abordaria o músico para consultá-lo
se ele se encaixaria melhor no CFA - Centro de Formação em Artes, um órgão da
Fundação, como professor, do que como músico na OSBA. Tudo isto vem sendo feito na
tentativa de preservar na Orquestra um músico servidor cuja provável data de
aposentadoria ainda não está próxima.
Registramos estas duas questões aqui para chamar a atenção de que, sem os dois músicos que
serão efetivamente relotados na Funceb, mas com o músico recém-selecionado e o que retornará de
licença-prêmio, o quadro de músicos efetivamente ativos é, na verdade, de 66 músicos.
Cabe destacar que, com o quantitativo de 66 músicos, estamos com 06 músicos a menos do que a
quantidade de 72 músicos, apresentada no Projeto de Publicização do serviço aqui tratado como a mínima
a ser mantida para possibilitar apresentações sinfônicas. O Anexo I.B do Contrato de Gestão 015/2017,
o “Quadro de Indicadores e Metas, Parâmetros…”, na sua “Componente de Implantação CI 1.2”, previu a
contratação, naquele ano, de 29 músicos, pois o corpo de músicos servidores era de 43 pessoas.
Somando-se 43 e 29 teríamos 72 músicos. Entretanto, já no primeiro ano de contrato, mais dois músicos
servidores se aposentaram; no segundo ano de contrato, mais três músicos e, no terceiro ano de contrato,
mais cinco. Lembramos que a excelência na qualidade do serviço é uma das diretrizes básicas do Programa
Estadual de Organizações Sociais – PEOS, conforme registrado em seu Manual de Gestão, à página 10: “a
adoção de critérios que assegurem padrão de qualidade na execução dos serviços e no atendimento
ao cidadão”1.
Reiteramos, então, que o progressivo processo de aposentadoria dos músicos servidores necessita
ser levado em consideração quando da realização de novo edital de publicização, de modo a viabilizar a
boa execução do objeto contratual. A condição mais favorável para o bom andamento do presente serviço,
seria manter um corpo artístico de, no mínimo, 80 músicos, exercendo suas funções de maneira
principalmente conjunta, nos ensaios regulares da Orquestra e nos seus concertos. O quantitativo de 72
músicos é o mínimo para possibilitar apresentações sinfônicas, conforme dito acima.

1

(2016, Secretaria de Administração da Bahia, “Manual de Gestão – Programa Estadual de Organizações Sociais, 1ª
edição)
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d) CORPO ADMINISTRATIVO
Neste trimestre foram feitas três seleções e efetivadas quatro contratações. Foram contratados os
03 estagiários selecionados no trimestre anterior, mas que, seguindo o tempo regular dos ritos de
contratação, foram efetivados em 07/10/2021. E foram selecionados 01 assessor de comunicação e um 01
assistente de comunicação, pois as ocupantes anteriores destas vagas foram desligadas em novembro e
em dezembro. O assessor de comunicação foi contratado em 13/12/2021 e o assistente de comunicação
será contratado no início de janeiro de 2022.
Conforme informado anteriormente, a reestruturação organizacional da gestão da Orquestra como
um todo vem sendo objeto de estudo, a pedido da Diretoria Executiva. Foi realizada, com os gestores, a
coleta de informações sobre a estrutura ideal e a estrutura mínima possível para um melhor funcionamento
de cada setor. Os resultados foram apresentados à Diretoria Executiva e à Presidência da ATCA, porém
ainda precisam ser discutidos.

e) APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS
Conforme exposto acima, no item a) GRAVAÇÕES E LIVES PRESENCIAIS - COM PÚBLICO, No
trimestre de outubro a dezembro foi possível retomar gradualmente os concertos com a presença de
público, após a publicação de decretos estaduais e municipais que permitiram público em teatros, museus e
instituições similares. Além disso, o Teatro Castro Alves contratou novo serviço de venda de ingressos e, a
partir de novembro, foi possível realizar concertos abertos ao público em geral e não só para convidados.
Apresentamos abaixo os destaques mês a mês.
OUTUBRO - 2021
●

ENTRE A MINHA MÃO E A SUA HÁ MAIS QUE UM ABRAÇO

02, 03 e 05/10/2022 - Apresentação da coreografia do Balé Teatro Castro Alves - BTCA intitulada “ENTRE A
MINHA MÃO E A SUA HÁ MAIS QUE UM ABRAÇO”, criada e interpretada pelos bailarinos do BTCA Jai
Bispo e Luiza Meireles, com trilha sonora interpretada pela OSBA na figura dos músicos Eduardo Torres
(piano) e Mário Soares (violino). As apresentações dos dias 02 e 03/10/2021 fizeram parte da recompensa a
benfeitores do projeto TCA DE PERTO - Programa de Visitas Educativas no Teatro Castro Alves, resultado
de financiamento coletivo apoiado pelo BNDES. A recompensa foi acordada com a OSBA e BTCA quando o
projeto foi inscrito no Edital Matchfunding BNDES+ Patrimônio Cultural. As apresentações destas datas
tiveram como público os benfeitores e seus acompanhantes, bem como convidados do TCA. Já a
apresentação do dia 05/10/2021 fez parte do lançamento institucional do projeto e teve um público de
convidados do TCA, além de membros da imprensa. Todos foram convidados através de mensagens via
email e WhatsApp, pela produção do projeto e pelo TCA.
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●

CINECONCERTO

12/10/2021 - live para o canal da OSBA no YouTube, com presença de público somente de convidados da
OSBA e do TCA, pois a bilheteria do Teatro Castro Alves ainda não estava em funcionamento. A OSBA
convidou, para este concerto, os 252 assinantes da Série Jorge Amado do ano de 2020, como um presente,
pois foram assinantes que, mesmo com a impossibilidade de apresentação da série devido à pandemia,
preferiram não reaver o dinheiro e esperar quando a série pudesse ser apresentada. Compareceram
aproximadamente 100 assinantes. Ainda não foi possível confirmar a próxima série Jorge Amado, para o
uso dos convites já “assinados”, por isto cremos ser um “afago” a este público convidá-lo especialmente, na
primeira oportunidade de haver público presencial em um concerto da Orquestra. A live não ficou gravada
no canal de YouTube da OSBA, pois não havia recursos para pagamento de direitos autorais de
sincronização em vídeo das obras musicais deste repertório, visto que a maioria delas não é de domínio
público. A live pôde ser assistida somente no momento da transmissão, tendo atingido a marca significativa
de 9.567 visualizações.
NOVEMBRO - 2021
●

OSBA & CRISTIAN BUDU

12/11/2021 - Exibição no canal da OSBA no YouTube de concerto gravado com o pianista brasileiro Cristian
Budu, tendo como programa o “Concerto para piano nº 2 em Dó menor, Op.18”, de Sergei Rachmaninoff. A
gravação foi feita no mês de outubro na Sala Principal do TCA, porém sem público presencial. Este concerto
e sua gravação tornaram-se uma obra muito bonita e apreciada pelo público, inclusive pelo público de
músicos de concerto.
●

SARAU FLIPELÔ

21/11/2021 - Primeira apresentação da OSBA com acesso ao público em geral, foi a apresentação de
encerramento da Festa Literária Internacional do Pelourinho - Flipelô e aconteceu na Praça Pastores da
Noite, com um repertório ligado ao Sertão, visto que o homenageado da Festa este ano foi o autor
Graciliano Ramos, escritor do livro “Vidas Secas”. O concerto teve a participação de 03 poetas do Sertão
recitando obras próprias ou de autores representativos da cultura sertaneja. Esta apresentação fez parte da
captação de recursos extracontratuais, pela qual a ATCA recebeu o cachê de R$15.000,00.
●

OSBA NA FRANÇA

25/11/2021 - Primeiro concerto no TCA com acesso ao público em geral, totalmente presencial, sem
transmissão ou gravação. Muito emocionante pelo reencontro com o público, mesmo que com lotação
máxima de 50% da plateia do TCA. Ingressos esgotados em 7 dias, na véspera do concerto. Foram
convidados e compareceram a este concerto o diretor da Aliança Francesa em Salvador, representantes do
Consulado Francês no Recife (o cônsul honorário francês na Bahia estava fora da cidade e solicitou que os
ingressos fossem redirecionados para estas representantes), o diretor do Instituto Cervantes e
representantes do Consulado Geral da Espanha em Salvador, bem como o adido cultural do Consulado da
Itália em Salvador. O Consulado da Itália conversou com a presidência da ATCA, com a diretoria artística e
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diretoria executiva, expressando o desejo de realizar um “CINECONCERTO ITALIANO”, com música de
concerto de trilhas sonoras somente de filmes italianos. O Instituto Cervantes e o Consulado Geral da
Espanha mantiveram contatos posteriores para trazerem um solista espanhol de renome para tocar com a
OSBA na Temporada de 2022 um programa de música de concerto espanhola.
DEZEMBRO - 2021
●

QUARTETO DE CORDAS DA OSBA NA BAHIAGÁS

16/12/2021 - Como parte das ações de captação de recursos extracontratuais, o Quarteto de Cordas da
OSBA se apresentou no prédio sede da Bahiagás, em Salvador, numa ação de confraternização de fim de
ano e de boas-vindas a funcionários contratados nos últimos meses do ano. Para evitar aglomeração e
também contemplar os funcionários que não ficam baseados em Salvador, a Bahiagás solicitou que
fizéssemos a apresentação no auditório da sede, mas sem público presencial (exceto os diretores da
empresa e algumas pessoas de sua Gerência de Comunicação), com transmissão ao vivo para um link
privado no YouTube que foi informado somente para os funcionários da empresa.
O Quarteto de Cordas da OSBA não é uma camerata fixa, foi uma formação para atender especificamente a
esta solicitação da Bahiagás.
●

SARAU DA CASA ROSA RECEBE O SARAU DA OSBA

26/12/2021 - Gravado no dia 10/12/2021, mas exibido no canal de YouTube da Casa Rosa, espaço cultural
recentemente aberto na Praça Colombo, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. O convite foi feito pela
Casa Rosa e a gravação e edição foram feitas com recursos da mesma. A OSBA negociou os direitos
autorais de algumas das obras musicais interpretadas que ainda não são de domínio público, porém o
pagamento foi feito pela Casa Rosa, diretamente aos detentores dos direitos. Esta apresentação não contou
com cachê, porém a Casa Rosa ofereceu duas outras pautas, sem ônus, em datas a serem definidas em
comum acordo, para utilização do espaço pela OSBA.
●

NATAL DA OSBA

17/12/2021 - Realizado na Sala Principal do TCA, também com ingressos esgotados antes da data do
concerto e, desta vez, todos os 1.554 lugares do Teatro. O concerto também foi transmitido ao vivo, tendo
alcançado 3.369 visualizações durante a transmissão, pois também não ficou gravado no canal de YouTube
da OSBA. O concerto teve um programa bem diverso, propondo um passeio pelo mundo através de árias de
ópera com a solista Priscila Olegário (soprano), com obras do compositor alemão Wagner (1813-1883), do
italiano Verdi (1813-1901) do russo Tchaikovsky (1840-1893), do brasileiro Villa-Lobos (1887-1959), entre
outras. A celebração de Natal da Sinfônica da Bahia trouxe ainda a participação do pianista Adilson Rafael,
músico que é conhecido como “Dirceu dos Teclados” e viralizou num vídeo na internet em 2021 ao ter sido
gravado tocando piano espontaneamente em um shopping de Salvador. O maestro Carlos Prazeres gravou
para a Rede Globo, pouco depois da viralização do vídeo, um encontro com Adilson Rafael tocando piano
na Sala de Ensaios da OSBA, enquanto o maestro o acompanhava tocando oboé. Foi um encontro muito

12

bonito e comovente, gravado para o programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, porém a
matéria acabou não indo ao ar.
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3. COMPARATIVO ENTRE AS METAS PACTUADAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS
3º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do 4° Aditivo ao Contrato de Gestão nº 015/2017 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021
Comparativo entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados
INDICADOR
Nº

CÓD.

NOME DO

INDICADOR

INDICADOR

META

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

FÓRMULA DE CÁLCULO

PERIODIC

PARÂMETRO AVALIAÇÃO

IDADE

DE DESEMPENHO

PESO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

VARIÁVEL
PACTUADA

%

META

REALIZADO

6

12

200,00%

NA

NA

NA

NA

NA

NA

ALCANCE

COMPONENTE FINALÍSTICO - CF
(Nº de apresentações
Apresentações públicas da OSBA realizadas
1

CF.1.1.1

públicas da

em Salvador / Nº de

OSBA em

apresentações da OSBA

Salvador

previstas para Salvador) x

Nº de

>=100% - 10 pontos
Trimestral

<100% e > = 90% - 9 pontos
<90% e > = 80% - 8 pontos

apresentações
2

20

OSBA previstas

<80% - 0 pontos

para Salvador

100
Apresentações
públicas da
OSBA em
2

CF.1.1.2

Salvador
condicionadas
à captação de
recursos

3

CF.1.2.1

(Nº de apresentações

Nº de

públicas condicionadas da

apresentações

OSBA realizadas em
Salvador / Nº de
apresentações

públicas da

Anual

>=100% - 10 pontos
<100% - 0 pontos

públicas
1

10

condicionadas
da OSBA

condicionadas da OSBA

realizadas em

previstas para Salvador) x

Salvador

100

Apresentações

(Nº de apresentações

>=100% - 10 pontos

Nº de

da OSBA no

públicas da OSBA realizadas

<100% e > = 90% - 9 pontos

apresentações

interior da

no interior da Bahia/ Nº de

Bahia

apresentações da OSBA

Trimestral

<90% e > = 80% - 8 pontos
<80% - 0 pontos

2

20

públicas da
OSBA previstas

14

C.F.1.2.2

para o interior

Bahia) x 100

da Bahia

(Nº de apresentações

Nº de

condicionadas

públicas condicionadas da

apresentações

da OSBA no

OSBA realizadas no interior

públicas

interior da

da Bahia/ Nº de

Bahia

apresentações

condicionadas

condicionadas da OSBA

previstas para o

à captação de

previstas para o interior da

interior da

recursos

Bahia) x 100

Bahia

Apresentações

4

previstas para o interior da

Anual

>=100% - 10 pontos
<100% - 0 pontos

1

10

(Percentual de espectadores

CF.1.3

Avaliação das

as apresentações da OSBA/

>=100% - 10 pontos

apresentações

Percentual pactuado de

<100% e > = 90% - 9 pontos

da OSBA pelos espectadores com avaliação
espectadores

Trimestral

<90% e > = 80% - 8 pontos

10

CF.2.1

Novo Programa
de Extensão
Realização de

7

CF.2.2

Novo Programa
de Extensão

com avaliação

Trimestral

Nº de Programa de Extensão Númer

140,50%

previstos

o

NA

NA

NA

3

3

100,00%

Programa de Nº de Programa
Extensão

de Extensão

aprovado

previstos

(Nº de eventos do Programa

>=100% - 10 pontos

Nº de eventos

de Extensão executados/ Nº

<100% e > = 90% - 9 pontos

do Programa de

Extensão previstos) x 100

98%

da OSBA

previstos) x 100

de eventos do Programa de

70%

apresentações

(Nº de Programa de
Programa de Extensão

NA

positiva para as

100

6

NA

espectadores
1

<80% - 0 pontos

positiva para as

Extensão elaborado/ Nº de

NA

pactuado de

apresentações da OSBA) x

Elaboração de

da OSBA

Percentual

que avaliaram positivamente

5

condicionadas

Trimestral

<90% e > = 80% - 8 pontos
<80% - 0 pontos

1

10

Extensão
previstos

15

(Percentual de público
Avaliação dos
eventos de
8

CF.2.3

Extensão pelo
público
participante

Percentual

participante que avalia

pactuado de

positivamente os eventos de

>=100% - 10 pontos

público

Extensão/ Percentual

<100% e > = 90% - 9 pontos

participante

pactuado de público

Trimestral

<90% e > = 80% - 8 pontos

1

10

<80% - 0 pontos

participante que avalia

que avalia

70%

100%

142,80%

24

40

166,66%

NA

NA

NA

100%

100%

100%

positivamente

positivamente os eventos de

os eventos de

Extensão) x 100

Extensão

(Nº de eventos do projeto

Nº de eventos

Manutenção do
programa de
9

CF.2.4

extensão

“Camerata para Todos”

denominado

executados/ Nº de eventos

projeto

do projeto “Camerata para

“Camerata para

Todos” previstos) x 100

Trimestral

=100% - 10 pontos
0% - 0 ponto

do projeto
1

10

“Camerata para
Todos”
previstos

Todos”
10

CF.3

Elaboração de

(Nº Plano de mídia realizado/

um plano de

Nº de Plano de mídia

mídia

previstos) x 100

Trimestral

Nº de Plano de mídia

Númer

previstos

o

Plano de
mídia
entregue

Nº de Plano de
mídia previstos

COMPONENTE DE GESTÃO - CG
Conformidade
das despesas
11

CG 1.1.1

efetuadas pela
OS em relação
ao objeto
contratual

Despesas em conformidade
com o objeto contratual /
despesas efetuadas no
Relatório de Prestação de

Trimestral

=100% = 10 pontos
< 100% = 0 ponto

Percentual de
1

10

conformidade
das despesas

Contas x 100

16

Percentual do orçamento de
pessoal executado em

12

CG 1.2.1

relação ao orçamento total

Limite

previsto/ Limite percentual

percentual de

Limite de

de execução do orçamento

gastos com

de pessoal x 100

Anual

pessoal

< =100% = 10 pontos
>100% = 0 ponto

execução do
1

10

orçamento de

NA

NA

NA

NA

NA

pessoal

Nota: Para o cálculo do

93% do valor do

indicador os valores serão

contrato

registrados observando o
regime de competência
Percentual de captação de
recursos financeiros em
relação ao orçamento/
Percentual previsto para
captação de recursos x 100

13

CG 1.3.1

Captação de

Onde:

recursos

Percentual de captação de

extracontratuais

recursos financeiros em
relação ao orçamento =

>=100% = 10 pontos
Anual

< 100% e >= 90% = 9 pontos
< 90% e >= 80% = 8 pontos
< 80% = 0 ponto

Percentual
1

10

previsto para
captação de

NA

recursos

Valor dos recursos
financeiros extracontratuais
captados/ Valor do
orçamento anual do contrato
x 100

17

Nº de processos de compras
concluídos com aplicação
do Regulamento aprovado/
Nº de processos de compras
Aplicação do
14

CG 2.1.1

Trimestral

Regulamento de
Compras

=100% = 10 pontos

verificados no período x 100
Nota: A Comissão de

< 100% e >= 90% = 9 pontos
< 90% e >= 80% = 8 pontos

Percentual de
1

10

< 80% = 0 ponto

Monitoramento e Avaliação

processos de
compras

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

conformes

do contrato de gestão
definirá a amostra a ser
verificada
Nº de processos de seleção
e contratação de pessoal
concluídos com aplicação
do Regulamento aprovado/

15

CG 3.1.1

Aplicação do

Nº de processos de seleção

Regulamento de

e contratação de pessoal

Seleção e

concluídos x 100

Percentual de
Trimestral

Contratação de
Pessoal

=100% = 10 pontos
< 100% = 0 ponto

1

10

processos de
seleção
conformes

Nota: A Comissão de
Monitoramento e Avaliação
do contrato de gestão
definirá a amostra a ser
verificada

Pessoal
contratado de
16

CG 3.1.2

acordo com o
requisitos
qualitativos
exigidos

Nº de postos de trabalho
ocupados de acordo com o
perfil exigido / Nº de postos Trimestral
de trabalho verificados x 100

Percentual de

=100% = 10 pontos
< 100% e >= 90% = 9 pontos
< 90% e >= 80% = 8 pontos
< 80% = 0 ponto

postos
1

10

ocupados de
acordo com o
perfil exigido

18

Nota: A Comissão de
Monitoramento e Avaliação
do contrato de gestão
definirá a amostra a ser
verificada
Pessoal
17

CG 3.1.3

contratado de

Nº postos de trabalho

acordo com o

ocupados/ Nº de postos de

quantitativo

trabalho previstos x 100

>=100% = 10 pontos
Trimestral

exigido

< 100% e >= 90% = 9 pontos
< 90% e >= 80% = 8 pontos

Percentual de
1

10

ocupação dos
postos de

< 80% = 0 ponto

trabalho

>=100% = 10 pontos

Percentual de

100%

96,92%

96,92%

NA

4

NA

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Nº de eventos de
capacitação de
18

CG 3.2.1

Capacitação

trabalhadores realizados de

dos

acordo com o Plano de

trabalhadores

Trimestral

Capacitação / Nº de eventos

< 100% e >= 90% = 9 pontos
< 90% e >= 80% = 8 pontos

1

10

< 80% = 0 ponto

de capacitação previstos no

realização de
Plano de
Capacitação

Plano de Capacitação x 100

19

CG 3.3.1

Provisionament

Valor monetário dos

o das

provisionamentos

obrigações

realizados/ Valor monetário

trabalhistas e

dos provisionamentos

previdenciárias

devidos x 100

>=100% = 10 pontos
Trimestral

< 100% e >= 90% = 9 pontos
< 90% e >= 80% = 8 pontos

Percentual de
1

10

proviosioname
nto de pessoal

< 80% = 0 ponto

Valor monetário das
obrigações trabalhistas e

20

CG 3.3.2

Cumprimento

previdenciárias (encargos e

das obrigações

salários) pagas / Valor

trabalhistas e

monetário das obrigações

previdenciárias

trabalhistas e

Percentual de
Trimestral

=100% = 10 pontos
< 100% = 0 ponto

1

10

obrigações
trabalhistas
pagas

previdenciárias devidas x
100

19

Manutenção
21

CG 4.1.1

preventiva dos
bens públicos

=100% = 10 pontos

Nº de ações de manutenção
executadas / Nº de ações de Trimestral
manutenção previstas no

< 100% e >= 90% = 9 pontos
< 90% e >= 80% = 8 pontos

Percentual de
1

10

< 80% = 0 ponto

Plano de Manutenção x 100

ações de
manutenção

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

1

100,00%

executadas

Nº de equipamentos em
condições de uso / Nº de
equipamentos vistoriados x
Condição de
22

CG 4.2.1

uso dos
equipamentos

100
Nota: A Comissão de

Trimestral

=100% = 10 pontos

Percentual de

< 100% e >= 90% = 9 pontos

equipamentos

< 90% e >= 80% = 8 pontos

1

10

< 80% = 0 ponto

Monitoramento e Avaliação

em condição de
uso

do contrato de gestão
definirá a amostra a ser
verificada
Nº de instalações em
condições de uso / Nº de
instalações vistoriados x
Condição de
23

CG 4.2.2

uso das
instalações

100
Nota: A Comissão de

Trimestral

=100% = 10 pontos

Percentual de

< 100% e >= 90% = 9 pontos

instalações em

< 90% e >= 80% = 8 pontos

1

10

< 80% = 0 ponto

Monitoramento e Avaliação

condições de
uso

do contrato de gestão
definirá a amostra a ser
verificada
Prestação de
24

CG 5.1.1

Contas do
Contrato de
Gestão

Nº previsto de

Nº de Relatórios de
Prestação de Contas
tempestivos

Trimestral

1 = 10 pontos
0 = 0 ponto

1

10

Relatórios de
Prestação de
Contas

20

Manifestação
25

26

CG 5.2.1

CG 5.3.1

dos Conselhos de Contas Anual submetidos
da OS

ao Conselho da OS

Implementação

Nº ações de melhoria

do Plano de

concluídas/ Nº de ações de

Ação de

CG 5.4.1

para conclusão no período x

Gestão

100

de cláusula
contratual

Anual

1 = 10 pontos
0 = 0 ponto

1

10

Relatório de
Prestação de

1

1

100,00%

2

1

50,00%

0

0

100,00%

0

0

100,00%

0

0

100%

Contas Anual
=100% = 10 pontos

melhoria previstas no Plano Trimestral

Melhoria da

Cumprimento
27

Nº previsto de

Nº de Relatório de Prestação

< 100% e >= 90% = 9 pontos
< 90% e >= 80% = 8 pontos

Percentual de
1

10

< 80% = 0 ponto

Nº de ocorrência de
contratual

descumprimento:
=>1 = 0 ponto

ações de
melhoria
Nº de

Ocorrência de

descumprimento de cláusula Trimestral

execução de

ocorrência de
1

10

descumpriment
o de cláusula

0 = 10 pontos

contratual
Nº de

Responsabilliza
ção de
28

CG 5.4.2

irregularidade
pelos órgãos de
controle

Nº de ocorrência de

ocorrências de

responsabilização por

Ocorrência de

irregularidade impetrada por

responsabilização

órgãos de controle como

Trimestral

=>1 = 0 ponto

responsabilizaç
1

10

0 = 10 pontos

AGE, Ministério Público,

ão por
irregularidade
impetrada por

TCE etc.

órgãos de
controle

COMPONENTE IMPLANTAÇÃO - CI
Aquisição de
29

CI.1

bens de acordo
com o Plano de
Aquisição

(Nº de itens adquiridos

>=100% - 10 pontos

conforme Plano de
Aquisição/ Nº de itens
previstos no Plano de
Aquisição) x 100

Trimestral

< 100% e >= 90% - 9 pontos
< 90% e >= 80% - 8 pontos
< 80% - 0 ponto

Nº de itens
1

10

previstos no
Plano de
Aquisição

21

3.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS
COMPONENTE FINALÍSTICO - CF
➢ CF.1.1.1 – Apresentações públicas da OSBA em Salvador
Meta: 06

Realizado: 12
Percentual de Alcance da Meta: 200%
Foram realizadas 12 apresentações com um total de público alcançado, no período, de 23.108
pessoas/visualizações, de forma presencial e online. Seguem demonstradas no quadro abaixo as
apresentações realizadas pela OSBA nos meses de outubro a dezembro de 2021.
APRESENTAÇÕES #OSBAFLIX
OUT/2021
DATA

CANAL

Sala
02/10/2021 Principal do
TCA

Sala
03/10/2021 Principal do
TCA

Sala
05/10/2021 Principal do
TCA
Sala
Principal do
12/10/2021 TCA / Canal
da OSBA no
YouTube

28/10/2021

Perfil da
OSBA no
Instagram

HORÁRIO

PARTICIPANTES

19h

Solista Violino: Mário
Soares; Solista Piano:
Eduardo Torres e dois
bailarinos do Balé
Teatro Castro Alves.

19h

Solista Violino: Mário
Soares; Solista Piano:
Eduardo Torres e dois
bailarinos do Balé
Teatro Castro Alves.

19h30

Solista Violino: Mário
Soares; Solista Piano:
Eduardo Torres e dois
bailarinos do Balé
Teatro Castro Alves.

20h

Direção Artística e
Regência: Carlos
Prazeres e corpo
orquestral

19h

FORMATO OU
QUTD.
PROJETO
Apresentação
presencial - "ENTRE A
1
MINHA MÃO E A SUA
HÁ MAIS QUE UM
ABRAÇO"
Apresentação
presencial - "ENTRE A
1
MINHA MÃO E A SUA
HÁ MAIS QUE UM
ABRAÇO"
Apresentação
presencial - "ENTRE A
1
MINHA MÃO E A SUA
HÁ MAIS QUE UM
ABRAÇO"
Apresentação
presencial e Live
"CINECONCERTO"

LIVE OSBA Talks Carlos Prazeres e
Tema: "ASSIM FALOU
Ordep Serra
(presidente da
ZARATUSTRA" Academia de Letras da (Friedrich Nietzsche e
Bahia)
Richard Strauss)
TOTAIS

PÚBLICO /
VISUALIZAÇÕES
72 (benfeitores +
acompanhantes e
convidados do
TCA)
42 (benfeitores +
acompanhantes e
convidados do
TCA)

108

1

150 convidados
presenciais / 9.567
visualizações

1

783

5

10.722

22

APRESENTAÇÕES #OSBAFLIX
NOV/2021
DATA

CANAL

HORÁRIO

PARTICIPANTES

12/11/2021

Canal da
OSBA no
YouTube

20h

Regência: Carlos
Prazeres
Solista: Cristian
Budu (piano) e
corpo orquestral

21/11/2021

Praça
Pastores da
Noite,
Pelourinho

18h

Regência: Carlos
Prazeres

Sala Principal
25/11/2021
do TCA

30/11/2021

Canal da
OSBA no
YouTube

20h

19h

FORMATO OU
PÚBLICO /
QUTD.
PROJETO
VISUALIZAÇÕES
"OSBA & Cristian
Budu | Rachmaninoff,
Concerto para piano nº
1
2.327
2 em Dó menor,
Op.18" - Vídeo
gravado
Sarau Flipelô Concerto presencial

Regência: Carlos
OSBA NA FRANÇA Prazeres e corpo
Concerto presencial
orquestral
Carlos Prazeres e
LIVE OSBA Talks Muniz Sodré
Tema: "Dom Quixote"
(membro da
(Miguel de Cervantes e
Academia de Letras
Richard Strauss)
da Bahia)
TOTAIS

1

1.200

1

1.554

1

346

4

5.427

23

APRESENTAÇÕES #OSBAFLIX
DEZ/2021
DATA

CANAL

9/12/2021

Perfil de
Instagram da
OSBA

Sede da
Bahiagás em
Salvador /
Link privado
16/12/2021 do YouTube
somente
acessível para
os
funcionários
da Bahiagás
Sala Principal
do TCA /
17/12/2021
Canal da
OSBA no
YouTube
Canal da
26/12/2021 Casa Rosa no
YouTube

HORÁRIO

PARTICIPANTES

19h

Carlos Prazeres e
Priscila Olegário
(soprano solista do
concerto Natal da
OSBA)

FORMATO OU
PROJETO

QUTD.

PÚBLICO /
VISUALIZAÇÕES

LIVE OSBA Talks Tema: Tornar-se
cantora lírica no
Brasil

1

1.204

1

350 funcionários
da Bahiagás em
todo o estado
assistiram à live

1

1.554 plateia
presencial / 3.369
visualizações

1

40 convidados
presenciais / 442
visualizações

4

6.959

15h30

QUARTETO DE
CORDAS DA
OSBABAHIAGÁS
VIOLINO: Francisco Roa,
Presencial (sede
Arthur Lauton;
VIOLONCELO: Thomaz
da empresa
Rodrigues; VIOLA: Serghei BAHIAGÁS) e Live
Iurcik.
(YouTube somente
acessível para
funcionários
Bahiagás)

20h

Regência: Carlos Prazeres
NATAL DA OSBA
Solista: Priscila Olegário
(soprano) e corpo
- Presencial e Live
orquestral
Regência: Carlos Prazeres SARAU DA CASA
Solistas: Lucas Robatto
ROSA RECEBE
(flauta) e Tota Portela
SARAU DA OSBA
(flauta)e corpo orquestral

- Presencial e Live
TOTAIS

No Anexo I encontram-se as divulgações das apresentações da OSBA realizadas nas redes sociais e
imagens comprovando sua realização.
➢ CF.1.1.2 – Apresentações públicas da OSBA em Salvador condicionadas à captação de recursos
Meta: NA

Realizado: NA
Percentual de Alcance da Meta: NA
Indicador sem meta para o referido trimestre.
➢ CF.1.2.1 – Apresentações públicas da OSBA no Interior da Bahia
Meta: NA

Realizado: NA

24

Percentual de Alcance da Meta: NA
Indicador sem meta para o referido trimestre.
Embora não tenha previsão de meta, as apresentações em meios digitais possibilitaram a
visualização das atividades da Orquestra tanto no interior quanto em nível nacional e até
internacional, via YouTube e Facebook.
➢ CF.1.2.2 – Apresentações públicas da OSBA no Interior da Bahia condicionadas à captação de
recursos

Meta: NA
Realizado: NA
Percentual de Alcance da Meta: NA
Indicador sem meta para o referido trimestre.
Embora não tenha previsão de meta, as apresentações em meios digitais possibilitaram a
visualização das atividades da Orquestra tanto no interior quanto em nível nacional e até
internacional, via YouTube e Facebook.
➢ CF.1.3 - Avaliação das apresentações públicas da OSBA pelos espectadores
Meta: 70%

Realizado: 98,4%
Percentual de Alcance da Meta: 140,5%
Foram realizadas avaliações das atividades veiculadas nas redes sociais por meio de formulário de
pesquisa digital (Google Forms) divulgado no Story do Instagram via link. Ao longo do trimestre,
foram recebidos 122 formulários. Quanto ao nível de satisfação do público, foram: 11,5% satisfeitos
e 86,9% muito satisfeitos. No Anexo II encontram-se os registros para verificação.
OBSERVAÇÃO:
Ainda não foi retomada a pesquisa in loco com o público, com o preenchimento de questionários em papel,
para evitar ainda um contato muito próximo com os espectadores durante a pandemia de coronavírus.
Entretanto, para complementar as informações acima, devido à quantidade de formulários virtuais
preenchidos pelo público ser pouco representativa diante do número total de público (presencial e online)
das apresentações da orquestra, buscamos outros indicadores que permitam uma análise de engajamento
do público nas produções veiculadas em meio virtual - como likes (“gostei”) e compartilhamentos.
Apresentamos estes dados, na pasta “Documentos CMA” numa subpasta intitulada “Dados sobre o
Público”. Ela possui mais duas subpastas: “Mídias Sociais”, na qual disponibilizamos um relatório agora
mais resumido, porém mais compreensível de engajamento do público na rede social Instagram de forma
geral neste trimestre (esta rede tem um número de seguidores da OSBA bem maior que o Facebook e
Twitter) e uma pasta “YouTube e Instagram”, na qual disponibilizamos planilhas e imagens de gráficos e
informações extraídas da seção “YouTube Studio” do canal de YouTube da OSBA e seção “Insights” do
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Instagram, que mostra dados sobre as visualizações e as reações do público nestes canais. Ainda na pasta
“Dados sobre o Público” encontra-se uma planilha em Excel intitulada “Pesquisa de Satisfação - Formulários
e Dados YouTube e Instagram”, tabulando as porcentagens de satisfação obtidas por cada método de
mensuração.
CF.2.1 – Elaboração de Novo Programa de Extensão
Meta: NA
Realizado: NA
Percentual de Alcance da Meta: NA
O Plano de extensão foi apresentado à Secult no 1º trimestre em anexo ao Ofício ATCA Nº 39/2021
em 06 de maio de 2021.
➢ CF.2.2 – Realização de Novo Programa de Extensão
Meta: 03

Realizado: 03
Percentual de Alcance da Meta: 100%
Foram realizadas, por meio de plataformas digitais e presencialmente, 42 atividades ligadas à
extensão com o alcance de um total de 7.112 pessoas.
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PROJETO CAMERATAS PARA TODOS
APRESENTAÇÕES VIRTUAIS CAMERATAS
OUT 2021
FORMATO OU
PROJETO

MEIO/LOCAL/PARCEI
ROS

DATA

Café com as
Cameratas #Drops

Instagram da Orquestra
Sinfônica da Bahia

20/10/2021

Café com as
Cameratas #Drops

Instagram do Teatro
Castro Alves

21/10/2021

Café com as
Cameratas #Drops

Instagram da
Associação Amigos do
Teatro Castro Alves

21/10/2021

Café com as
Cameratas #Drops

Instagram do Museu
Geológico da Bahia

22/10/2021

Café com as
Cameratas #Drops

Instagram do Instituto
Geográfico e Histórico
da Bahia

22/10/2021

Café com as
Cameratas #Drops

Instagram do Palacete
das Artes

23/10/2021

Foyer do Teatro Castro
Alves

27/10/2021

Foyer do Teatro Castro
Alves
Museu de Arte da Bahia

Café com as
Cameratas
Presencial
Café com as
Cameratas
Presencial
Apresentação
Presencial

GRUPO E
REPERTÓRIO
Vídeo da QUARTETO
NOVO - “Petersburg
Sleigh Ride”, de Richard
Eilenberg.
Vídeo da QUARTETO
NOVO - “Petersburg
Sleigh Ride”, de Richard
Eilenberg.
Vídeo da QUARTETO
NOVO - “Petersburg
Sleigh Ride”, de Richard
Eilenberg.
Vídeo da QUARTETO
NOVO - “Petersburg
Sleigh Ride”, de Richard
Eilenberg.
Vídeo da QUARTETO
NOVO - “Petersburg
Sleigh Ride”, de Richard
Eilenberg.
Vídeo da QUARTETO
NOVO - “Petersburg
Sleigh Ride”, de Richard
Eilenberg.

QUANT.

VISUALIZAÇÕES
/ PÚBLICO

1

590

1

336

1

81

1

140

1

159

1

327

Ensaio aberto da
QUADRO SOLAR,

1

5

29/10/2021

Ensaio aberto da OPUS
LUMEN,

1

22

29/10/2021

Apresentação da BAHIA
CORDAS,

1

35

TOTAL

9

1.695
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APRESENTAÇÕES VIRTUAIS CAMERATAS
NOV 2021
FORMATO OU
PROJETO
Café com as
Cameratas
Presencial
Café com as
Cameratas #Drops
Café com as
Cameratas #Drops
Café com as
Cameratas #Drops
Café com as
Cameratas #Drops
Café com as
Cameratas #Drops
Café com as
Cameratas #Drops
Café com as
Cameratas #Drops
Café com as
Cameratas #Drops
Café com as
Cameratas #Drops
Café com as
Cameratas #Drops
Café com as
Cameratas #Drops
Café com as
Cameratas #Drops
Café com as
Cameratas
Presencial
Café com as
Cameratas #Drops
Café com as
Cameratas #Drops
Café com as
Cameratas
Presencial
Café com as
Cameratas
Presencial

MEIO/LOCAL/PARCEI
ROS

DATA

GRUPO E
REPERTÓRIO

QUANT.

VISUALIZAÇÕES
/ PÚBLICO

Foyer do Teatro Castro
Alves

10/11/2021

Ensaio aberto da
QUARTETO NOVO

1

8

1

318

1

362

Instagram da Orquestra
Sinfônica da Bahia
Instagram do Teatro
Castro Alves
Instagram da
Associação Amigos do
Teatro Castro Alves
Instagram do Museu
Geológico da Bahia
Instagram do Instituto
Geográfico e Histórico
da Bahia
Instagram do Palacete
das Artes
Instagram do Museu de
Arte da Bahia
Instagram da Orquestra
Sinfônica da Bahia
Instagram do Teatro
Castro Alves
Instagram da
Associação Amigos do
Teatro Castro Alves
Instagram do Museu
Geológico da Bahia
Instagram do Instituto
Geográfico e Histórico
da Bahia

10/11/2021
11/11/2021

Vídeo da QUADRO
SOLAR
Vídeo da QUADRO
SOLAR

11/11/2021

Vídeo da QUADRO
SOLAR

1

96

12/11/2021

Vídeo da QUADRO
SOLAR

1

71

12/11/2021

Vídeo da QUADRO
SOLAR

1

83

1

211

1

174

13/11/2021
13/11/2021

Vídeo da QUADRO
SOLAR
Vídeo da QUADRO
SOLAR

17/11/2021

Vídeo da OPUS LUMEN

1

318

18/11/2021

Vídeo da OPUS LUMEN

1

456

18/11/2021

Vídeo da OPUS LUMEN

1

137

19/11/2021

Vídeo da OPUS LUMEN

1

55

19/11/2021

Vídeo da OPUS LUMEN

1

97

19/11/2021

Ensaio aberto da
QUARTETO NOVO

1

12

20/11/2021

Vídeo da OPUS LUMEN

1

256

20/11/2021

Vídeo da OPUS LUMEN

1

136

Foyer do Teatro Castro
Alves

22/11/2021

Ensaio aberto da BAHIA
CORDAS

1

7

Foyer do Teatro Castro
Alves

24/11/2021

Ensaio aberto da BAHIA
CORDAS

1

15

TOTAL

18

2.797

Foyer do Teatro Castro
Alves
Instagram do Palacete
das Artes
Instagram do Museu de
Arte da Bahia
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APRESENTAÇÕES VIRTUAIS CAMERATAS
DEZ 2021
FORMATO OU
PROJETO
Café com as
Cameratas
Presencial
Café com as
Cameratas
Presencial
Café com as
Cameratas
#Drops

Apresentação
Presencial

Café com as
Cameratas
#Drops

Café com as
Cameratas
#Drops

MEIO/LOCAL/PARCEIROS

DATA

GRUPO E
REPERTÓRIO

QUANT.

VISUALIZAÇÕES
/ PÚBLICO

Foyer do Teatro Castro Alves

1/12/2021

Apresentação da
QUADRO SOLAR

1

5

Foyer do Teatro Castro Alves

15/12/2021

Apresentação da
QUADRO SOLAR

1

11

1

534

1

68

1

221

1

77

Instagram da Orquestra
Sinfônica da Bahia

Vídeo da QUARTETO
NOVO, Movimento
15/12/2021
"Primavera" de "As
Quatro Estações", de A.
Vivaldi.

Auditório do Hospital Aristides
Maltez - Recompensa a
benfeitor do projeto TCA DE
PERTO - Programa de Visitas
Educativas no Teatro Castro
Alves, resultado de
financiamento coletivo apoiado
pelo BNDES. A recompensa
Apresentação da OPUS
foi acordada com a OSBA
LUMEN e do pianista e
quando o projeto foi inscrito no
regente substituto da
Edital Matchfunding BNDES+
OSBA Eduardo Torres,
Patrimônio Cultural, para 01
para e depois
apresentação de um grupo de
16/12/2021
juntamente com o Coral
câmara da OSBA dentro da
Laringectom, de
empresa que contribuísse com
o valor de R$5.000,00, maior
pacientes
valor de recompensa. O
laringectomizados totais
benfeitor que fez esta
(sem o órgão da voz)
contribuição foi o Dr. Lucas
Silva, cirurgião de cabeça e
pescoço do Hospital Aristides
Maltez, que solicitou a
apresentação para o Coral
Laringectom, formado por
pacientes laringetomizados
totais tratados no Hospital.
Vídeo da QUARTETO
NOVO, Movimento
Instagram do Teatro Castro
16/12/2021
"Primavera" de "As
Alves
Quatro Estações", de A.
Vivaldi.
Vídeo da QUARTETO
NOVO, Movimento
Instagram da Associação
16/12/2021
"Primavera" de "As
Amigos do Teatro Castro Alves
Quatro Estações", de A.
Vivaldi.

29

Café com as
Cameratas
#Drops

Instagram do Museu Geológico
17/12/2021
da Bahia

Café com as
Cameratas
#Drops

Instagram do Instituto
Geográfico e Histórico da
Bahia

17/12/2021

Café com as
Cameratas
#Drops

Instagram do Palacete das
Artes

18/12/2021

Café com as
Cameratas
#Drops

Instagram do Museu de Arte
da Bahia

18/12/2021

Apresentação
Presencial

Palacete das Artes

19/12/2021

Café com as
Cameratas
#Drops

Instagram da Orquestra
Sinfônica da Bahia

22/12/2021

Café com as
Cameratas
#Drops

Instagram do Teatro Castro
Alves

22/12/2021

Café com as
Cameratas
#Drops
Café com as
Cameratas
#Drops

Instagram da Associação
22/12/2021
Amigos do Teatro Castro Alves

Instagram do Museu de Arte
da Bahia

23/12/2021

Vídeo da QUARTETO
NOVO, Movimento
"Primavera" de "As
Quatro Estações", de A.
Vivaldi.
Vídeo da QUARTETO
NOVO, Movimento
"Primavera" de "As
Quatro Estações", de A.
Vivaldi.
Vídeo da QUARTETO
NOVO, Movimento
"Primavera" de "As
Quatro Estações", de A.
Vivaldi.
Vídeo da QUARTETO
NOVO, Movimento
"Primavera" de "As
Quatro Estações", de A.
Vivaldi.
Apresentação da OPUS
LUMEN no Festival
Virada Sustentável Salvador
Vídeo da BAHIA
CORDAS, "Concerto
para Cordas em Dó
Maior", de A. Vivaldi.
Vídeo da BAHIA
CORDAS, "Concerto
para Cordas em Dó
Maior", de A. Vivaldi.
Vídeo da BAHIA
CORDAS, "Concerto
para Cordas em Dó
Maior", de A. Vivaldi.
Vídeo da BAHIA
CORDAS, "Concerto
para Cordas em Dó
Maior", de A. Vivaldi.
TOTAL

1

65

1

106

1

355

1

112

1

150

1

578

1

235

1

71

1

114

13

2.572
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OFICINA PARA FILARMÔNICAS
Cumprindo a missão de difundir e democratizar o acesso à música de concerto nos territórios de identidade
da Bahia, a Orquestra Sinfônica da Bahia realizou em dezembro de 2021 dois encontros virtuais com a
participação de jovens do território de identidade do Baixo Sul. Como ponto focal de articulação foi
identificado o Instituto de Desenvolvimento do Baixo Sul da Bahia - IDES. Acreditando no potencial que o
território tem para os trabalhos e projetos com fanfarras e filarmônicas, a OSBA organiza uma série de
atividades entre articulação, mobilização, dois encontros virtuais e uma visita presencial ao TCA com direito
ao grupo assistir o ensaio da OSBA para o concerto de natal.
Mobilização/ Articulação
O primeiro contato foi estabelecido com Liliana Leite, coordenadora do IDES, a instituição é uma das
referências de toda região com um trabalho reconhecido na área patrimonial. Geração de emprego e renda,
educação ambiental e cultura.
A OSBA, através do seu assessor de desenvolvimento institucional, apresentou para o IDES o interesse em
realizar encontros virtuais com as fanfarras e filarmônicas locais e assim estreitar laços culturais com o
território. Para tanto, explicou a proposta objetivamente e solicitou contatos e articulação com as secretarias
de cultura e mestres das fanfarras e filarmônicas para uma reunião institucional de apresentação da
proposta das OFICINAS da Osba, ouvir demandas e agendar encontros.
Desta forma, no dia 26 de novembro foi realizada uma reunião de articulação na plataforma Google Meet
com a participação dos seguintes representantes de três municípios (Camamu, Cairu e Ituberá):
Liliana Leite (Coordenadora do IDES)
João Salustiano (articulador do IDES)
Michelle Bianca (Diretora de Cultura de Ituberá)
Emerson (Associação Cultural Fanfarra, Música e Educação da Bahia – FAMEB)
Kenno Assis (Filarmônica Cairuense e Banda Marcial de Camamu - Sec. de Cultura de Camamu)
Michele (superintendente da Sec. de Cultura de Cairu)
Aline (Coordenadora da Filarmônica de Cairu).
José Roberto (Filarmônica de Cairu)

A reunião durou 1h e 20min e cumpriu o objetivo de apresentação entre as partes e explanação por parte da
Assessoria de Desenvolvimento Institucional da OSBA sobre a linha de extensão da orquestra com foco nas
oficinas. Foi justificado o fato das oficinas estarem sendo realizadas ainda de forma remota como protocolo
de segurança em relação à pandemia de Covid-19. Ao mesmo tempo, foi também provocado que em um
momento próximo a OSBA possa ir até o território desenvolver atividades de troca de conhecimento e
formação com os grupos locais.

31

Como proposta para este momento de dezembro, o que seria apenas uma oficina foi desmembrada em dois
encontros e uma vinda de um dos grupos ao TCA para conhecer o programa de visitas educativas TCA de
PERTO e assistirem a um ensaio da OSBA. Os dois encontros foram articulados para cuidar do objetivo
central das oficinas, que é o de estabelecer uma oportunidade de troca de informação e prática musical com
estes grupos e continuar a contribuir com o cenário musical baiano, por meio de ações de qualificação
artística. Para tanto, foi marcado um encontro virtual com o maestro Carlos Prazeres em que ele apresentou
aos grupos de jovens e líderes das bandas uma seção do “Viagens Sinfônicas”, envolvendo o público nas
diferentes dimensões sensoriais de obras de compositores famosos.
O segundo momento foi articulado com Lucas Robatto, chefe de naipe da OSBA, para atender à demanda
de trazer técnicas e exercícios de respiração para instrumentos de sopro.
O grupo avaliou como positiva a aproximação da OSBA. Vários membros do grupo afirmaram que nunca
haviam tido a oportunidade deste diálogo e que ficaram felizes que o Governo do Estado, através da OSBA,
tenha tido esta atenção para com eles. Como encaminhamentos foram definidas a constituição de um grupo
de whatsapp com os participantes desta reunião e a OSBA, a OSBA enviaria um ofício para os municípios
convidando para a visita educativa ao TCA, do projeto TCA DE PERTO, e a Assessoria de Desenvolvimento
Institucional da OSBA, juntamente com o IDES e os coordenadores das filarmônicas, fariam a mobilização
com os participantes presentes nos dois encontros.
Registro da Reunião com representantes das bandas e filarmônicas de Camamu, Cairu e Ituberá:
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Registro da “Viagem Sinfônica” com o maestro Carlos Prazeres
No dia 08 de dezembro das 16 às 18 horas foi realizada a oficina Viagem Sinfônica. Com um público de 30
pessoas entre jovens e coordenadores das bandas e filarmônicas.
O maestro Carlos Prazeres fez um passeio por obras de compositores como Verdi, Wagner, Tchaikovsky e
Villa-Lobos, todos cujas obras seriam interpretadas no concerto de NATAL DA OSBA, realizado em 17 de
dezembro de 2021. Interessante perceber que, em uma das janelas da sala da plataforma Zoom, estavam
jovens reunidos que assistiram à oficina em uma sala na escola pública local, já que muitos não têm acesso
à internet ou aparelhos que possam facilitar seus acessos.

O encontro terminou com um convite do maestro para que o grupo viesse conhecer a Orquestra de perto e
o compromisso de ida ao território na próxima ação da OSBA no interior da Bahia.
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Visita ao TCA
No dia 13 de dezembro um grupo de 10 jovens e 04 acompanhantes da FAMEB saíram de Ituberá em
direção ao Teatro Castro Alves para conhecer o complexo cultural e assistir ao ensaio da OSBA para o
concerto de Natal.
O projeto TCA DE PERTO

tem a finalidade de ampliar, através de visitas educativas, o acesso ao

Complexo do Teatro Castro Alves, maior equipamento cultural da Bahia, marco da arquitetura moderna em
Salvador e Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tombado pelo IPHAN. Com o acompanhamento de
jovens educadores e através de um roteiro de visitas, o público teve livre acesso para conhecer a história do
TCA, seus bastidores, equipamentos técnicos, acervo artístico e iconográfico, em uma ação que
potencializou o aspecto da educação, memória e inclusão social.
O grupo chegou por volta das 10h e fez todo o roteiro em 1 hora e 20 min. Após a visita a todo o complexo,
o grupo foi recebido pela OSBA em sua sala de ensaios no piso C. Para a maioria dos participantes era a
primeira vez que vinham a Salvador. Os responsáveis pelo grupo avaliaram como de extrema importância
para a formação destes jovens a possibilidade de virem, conhecerem o complexo e terem a oportunidade de
assistirem ao ensaio.
Um dos pontos que está sendo estudado é a possibilidade do retorno de outros grupos para realizar a
mesma visita, com a possibilidade de assistirem a um concerto da Orquestra.

Oficina “Respiração para Instrumentos de Sopro”
Ministrante: Lucas Robatto (Chefe do naipe de flautas da Osba)
Com um número menor de pessoas, consequência de um imprevisto ocorrido com a agenda da FAMEB, o
encontro ocorreu no dia 15 de dezembro, das 19h00 às 20h40. O público formado principalmente por
mestres das filarmônicas e jovens músicos das mesmas, pôde incluir na sua formação técnicas e exercícios
práticos passados por Lucas Robatto. No meio do período do encontro a turma ficou um pouco mais cheia
com a chegada de alguns jovens da FAMEB para assistirem à oficina. Lucas fez questão de repetir alguns
conteúdos, com a aprovação do coletivo, para contemplar os jovens que chegaram depois em função do
atraso de um ensaio da fanfarra e de questões com a conexão à internet.
Lucas então passou a trabalhar o conceito de respiração para depois demonstrar exercícios específicos
para instrumentos de sopro. Segundo seu José Roberto, da Filarmônica de Cairu, “estes são exercícios e
um conhecimento que não tínhamos, é muito importante para nossos jovens. Eu mesmo toco instrumentos
de sopro e nunca havia visto estes exercícios...”
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Registro da Oficina “Respiração para Instrumentos de Sopro”

Conclusão
As Oficinas ocorreram como planejadas e deixaram uma marca, no Baixo Sul, do potencial que esta
articulação com grupos tão bem organizados pode trazer. Como perspectiva, existe a possibilidade do
retorno de um dos grupos de Camamu em janeiro de 2022 e um encontro maior com todos eles em
fevereiro.
Números

NOME DA AÇÃO

Viagens Sinfônicas

Visita ao Teatro
Castro Alves

Oficina para
Filarmônicas,
Fanfarras e Bandas
marciais

OFICINAS VIRTUAIS PARA BANDAS MARCIAIS E FILARMÔNICAS
OUTUBRO-NOVEMBRO-DEZEMBRO 2021
TIPOS DE CURSOS
MINISTRANTE
CARGA
PÚBLICO
DATA
OFERECIDOS
DO CURSO
HORÁRIA ALCANÇADO
Um passeio por obras de
Carlos Prazeres
compositores como Verdi,
(diretor artístico e
Wagner, Tchaikovsky e
08/12/2021
2h
16
Villa-Lobos, cujas obras seriam regente titular da
OSBA)
interpretadas no concerto de
NATAL DA OSBA"
Visita educativa por todo o
complexo cultural, conhecendo
sua história e todos os tipos de Educadores do
13/13/2021
14
projeto TCA DE 1h20min
atividades que acontecem,
PERTO
aconteceram e podem
acontecer nos seus variados
espaços.
Lucas Robatto
“Respiração para
(chefe do naipe
15/12/2021
1h40
15
Instrumentos de Sopro”
de flautas da
OSBA)
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CINECLUBE OSBA
O CINECLUBE OSBA, em parceria com o Laboratório de Análise Fílmica da Faculdade de Comunicação da
UFBA, foi concluído com filmes e participações importantes, como se pode ver no quadro abaixo e nos
registros dos encontros.
CINECLUBE OSBA VIRTUAL
OUTUBRO-NOVEMBRO-DEZEMBRO 2021
FILME

PARTICIPANTES

DATA

PÚBLICO

"Lamarca" (1994) de
Sergio Rezende.

Mariana Krewer (violinista da OSBA), Wanderley
Teixeira (Laboratório de Análise Fílmica –
GRIM/UFBA) e David Tygel (compositor da trilha
musical do filme)

13/10/2021

298

"Moonrise Kingdom"
Jéssica Albuquerque (contrabaixista da OSBA) e
(2012), de Wes Anderson.
Euro Azevedo (pesquisador do LAF/UFBA)

17/11/2021

165

08/12/2021

289

TOTAL

752

"Amadeus" (1984), de
Milos Forman.

Fabiola Mora (Inspetora de Orquestra da OSBA)
e Lucas Ravazzano (pesquisador do LAF/UFBA)

36

-�

Associação Amigos
cb Teatro Castro AJves

DYouTube

BR

\ da bahia

Pesquisar

Cineclube OSBA I Live debate do filme "LAMARCA"
o'.'.) 25

297 visualizações ...

NÃO

ÇJl GOSTEI

R

COMPARTILHAR

OSBA - orquestra Sinfônica da Bahia

=+

SALVAR

INSGBIIíl

o

orquestrasinfonicadabahia • Seguindo

orquestrasinfonicadabahia Vem vindo mais um Cineclube OSBA
que desta vez mergulha no universo do diretor Wes Andersen e sua
cinematografia cheia de simetrias, da paleta de cores inconfundível
e com uma direção art(stica que nos transporta a novos
mundos. Qliila
VEscolhemos para a live debate deste mês o filme "Moonrise
Kingdom· (2012). T Estarão presente na live debate do dia 17 de
novembro, às 19h, no canal da OSBA no Youtube, Jéssica
Albuquerque ( contrabaixista da OSBA) e Euro Azevedo ( professor
e pesquisador do Laboratório de Análise F1lmica da UFBA).
SOBRE O FILME: "Moonrise Kingdom" uma comédia que se passa
nos anos 1960 nos Estados Unidos e conta a história de Sam e
Suzy, dois adolescentes incompreendidos que decidem fugir juntos.
A partir disso, acompanhamos na tela tanto o cotidiano dos jovens
quanto o daqueles que estão a sua procura, os pais de Suzy. Possui
várias pessoas sinfônicas na sua trilha musical, como obras dos
compositores Saint-Saens, Mozart, Schubert e Britten. ,.

MOONRISE

� _ �Na modalidade virtual do cineclube, rewmendamos o
acesso ao site Just Watch ( h ttos://www.iustwatch.com/br) e deoois
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ACADEMIA VIRTUAL DA OSBA
No ano de 2020 a Orquestra Sinfônica da Bahia lançou o projeto “Academia Virtual da OSBA”, com o
objetivo de expandir suas atividades de extensão durante a pandemia, criando um braço pedagógico que
permitiu aos músicos compartilharem seus saberes profissionais com a comunidade, estimulando
estudantes de música a evoluírem em seus estudos de instrumento e, possivelmente, empreenderem na
carreira da prática orquestral.
O projeto visa atender a todos os membros da comunidade que sejam estudantes de música, de nível
intermediário e avançado, e tenham o desejo de se aprimorar na prática de algum instrumento orquestral.
Com o objetivo de se conectar com as discussões a respeito da diversidade, em 2020 o edital previu a
incorporação de ações afirmativas na seleção dos alunos. Para isto, foi composto um grupo interno que se
debruçou sobre o estudo de editais de universidades e escolas de música, a fim de desenhar os critérios de
seleção e avaliação do edital que seria lançado. Na ocasião, 40% das vagas estavam reservadas tomando
como critérios a interseccionalidade entre gênero, raça e fatores socioeconômicos. Embora os resultados
não tenham sido expressivos como era esperado, a ação repercutiu na mídia nacional de maneira muito
positiva, uma vez que este tipo de prática não está no horizonte de ações das orquestras do Brasil.
No processo de construção deste edital em 2020 surgiram muitas dúvidas no que tange a diretrizes
conceituais, critérios de seleção, operacionalização e cruzamento dos fatores interseccionais. Portanto, para
o edital de 2021, com o desejo de aperfeiçoar o processo seletivo, foi enviado ofício à Fundação Cultural do
Estado da Bahia - Funceb, à Diretora Geral, Sra. Renata Dias, solicitando orientação sobre os instrumentos
semelhantes que a Fundação tem incorporado na seleção de projetos em seus editais e demais processos
seletivos. O desejo foi o da ATCA estar melhor informada e, além disso, alinhada com as práticas já
testadas e utilizadas pelo Estado.
A diretora geral da Funceb propôs uma reunião presencial, que se realizou em 09/08/2021 com sua
presença, a presença de sua assessora de gabinete, Emanuele de Souza, a diretora executiva da OSBA,
Alessandra Serra, o assessor de desenvolvimento institucional da OSBA, José Maurício Bittencourt e a
assistente de produção da OSBA, Tainana Andrade, que havia participado da pesquisa e elaboração, em
2020, dos itens do edital que garantissem a diversidade no acesso à Academia.
A reunião foi muito produtiva. A OSBA pôde conhecer a experiência da Funceb com ações afirmativas nas
seleções praticadas em seus editais, bem como sua orientação sobre as diferentes formas de fazê-lo e qual
a que poderia ser a mais indicada para garantir a diversidade no acesso à seleção de alunos para a
Academia Virtual da OSBA. A assessora Emanuele de Souza enviou em seguida à ATCA documentos com
os arcabouços legais e atos da Funceb no que tangia à aplicação de Cotas Raciais nos editais Aldir Blanc,
bem como o link de acesso aos textos destes editais, executados pela Fundação. Além disso, foram
enviados alguns textos de interesse, que poderiam contribuir com o entendimento da temática, bem como

41

foram passados os contatos das coordenações das várias linguagens artísticas dos editais, que poderiam
oferecer orientação ainda mais detalhada.
A equipe responsável, na OSBA, pela elaboração do edital da Academia estudou a fundo o material e
discutiu com as coordenadoras indicadas que estavam disponíveis à época e foi possível realizar uma
seleção mais equânime. O texto do Edital da Academia Virtual da OSBA encontra-se nas próximas páginas,
seguidas das comprovações de divulgação das inscrições, de publicação do edital e do seu resultado.
Antes, porém, colocamos abaixo os números obtidos nesta atividade de extensão.

TIPOS DE
PERÍODO
CURSOS
DAS
OFERECIDOS*
AULAS
Aperfeiçoamento
04/10 a
no instrumento
10/12/2021
escolhido

ACADEMIA VIRTUAL DA OSBA
CARGA HORÁRIA
VAGAS ALUNOS
ALUNOS QUE
POR CADA
OFERE SELECION EFETIVAMENTE
PROFESSORES
INSTRUMENTO
CIDAS
ADOS
CURSARAM
(MÚSICOS DA
OSBA)
10 horas
75
50
33

Violino
Viola
Violoncelo

Contrabaixo

-----------------------

15

3

3

11

4

1

6

6

3

4

0

0

3

4

4

7

6

4

4

5

3

Clarinete

Lucas Robatto
Antônio Carlos
Portela
Hugo Prio
Gabriel Paes
Pedro Robatto

Saxofone

-----------------------

2

1

0

Fagote

Jean Marques
Dayanderson
Dantas
Heinz Schwebel
Joatan
Nascimento
Hélio Góes
Michele Girardi

4

3

2

3

3

3

6

2

0

4

4

3

Tuba

Renato Pinto

3

5

3

Percussão

Paulo Zorzetto

4

4

4

Flauta
POR INSTRUMENTO

Priscila Plata
Rato
Francisco Roa
João Campos
Serghei Iurcik
Thomaz
Rodrigues
Guilherme
Venturato

Oboé

Trompa
Trompete
Trombone
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Associação Amigos
cb Teatro Castro AJves

\ da bahia

ANEXO 1
CRONOGRAMA

INSCRIÇÕES

20/08/2021 a 1 2/09/2021

SELEÇÃO

1 3/09/2021 a 21/09/2021

DIVULGAÇÃO RESULTADO
CONVOCAÇÃO PARA AS AULAS
INÍCIO DAS AULAS
VÍDEO-CONCERTO (GRAVAÇÕES)
TÉRMINO DAS AULAS

24/09/2021
27/09/2021 a O 1 /10/2021
04/10/2021
06/12/2021 a 1 0/12/2021
10/12/2021
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DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA A ACADEMIA VIRTUAL DA OSBA
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PUBLICAÇÃO EDITAL
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PUBLICAÇÃO RESULTADO
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➢ CF.2.3 – Avaliação dos Eventos de Extensão pelo público participante
Meta: 70%

Realizado: 100%
Percentual de Alcance da Meta: 142,8%
Foram realizadas avaliações das atividades veiculadas nas redes sociais do Projeto Cameratas por
meio de formulário de pesquisa digital (Google Forms) divulgado no Story do Instagram via link. Ao
longo do trimestre foram recebidos 04 formulários. No Anexo III encontram-se os registros para
verificação.
OBSERVAÇÃO:
Ainda não foi retomada a pesquisa in loco com o público, com o preenchimento de questionários em papel,
para evitar ainda um contato muito próximo com os espectadores durante a pandemia de coronavírus.
Entretanto, para complementar as informações acima, devido à quantidade de formulários virtuais
preenchidos pelo público ser pouco representativa diante do número total de público (presencial e online)
das apresentações da orquestra, buscamos outros indicadores que permitam uma análise de engajamento
do público nas produções veiculadas em meio virtual - como likes (“gostei”) e compartilhamentos.
Apresentamos estes dados, na pasta “Documentos CMA” numa subpasta intitulada “Dados sobre o
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Público”. Ela possui mais duas subpastas: “Mídias Sociais”, na qual disponibilizamos um relatório agora
mais resumido, porém mais compreensível de engajamento do público na rede social Instagram de forma
geral neste trimestre (esta rede tem um número de seguidores da OSBA bem maior que o Facebook e
Twitter) e uma pasta “YouTube e Instagram”, na qual disponibilizamos planilhas e imagens de gráficos e
informações extraídas da seção “YouTube Studio” do canal de YouTube da OSBA e seção “Insights” do
Instagram, que mostra dados sobre as visualizações e as reações do público nestes canais. Ainda na pasta
“Dados sobre o Público” encontra-se uma planilha em Excel intitulada “Pesquisa de Satisfação - Formulários
e Dados YouTube e Instagram”, tabulando as porcentagens de satisfação obtidas por cada método de
mensuração.
➢

CF.2.4 – Manutenção do programa de extensão denominado projeto “Cameratas para Todos”
Meta: 24
Realizado: 40
Percentual de Alcance da Meta: 166,66%
Foram realizadas 40 apresentações neste trimestre nas plataformas digitais da Orquestra e em
apresentações presenciais, reunindo um número de 7.064 visualizações e público presente. Todos
os eventos foram divulgados nas redes sociais da OSBA, do Teatro Castro Alves e dos parceiros,
conforme publicações no Anexo IV e quadro apresentado no indicador CF 2.2.

➢ CF.3 – Elaboração de um plano de mídia
Meta: NA

Realizado: NA
Percentual de Alcance da Meta: NA
O Plano de Mídia foi apresentado à Secult anexo ao Ofício ATCA nº 39/2021 enviado em 06 de
maio de 2021.
COMPONENTE DE GESTÃO – CG
➢ CG.1.1.1 – Conformidade das despesas efetuadas pela OS
Meta: 100%

Realizado: 100%
Percentual de Alcance da Meta: 100%
As despesas foram realizadas com as apresentações da Orquestra que, embora a partir de julho
permitiu que os músicos se reunissem presencialmente num mesmo local, as apresentações ainda
ocorreram no canal de YouTube da OSBA e em suas redes sociais, mesmo quando ainda pôde ter
a presença de público face aos impedimentos ainda vigentes, conforme detalhado na seção “a)
RETORNO A GRAVAÇÕES E LIVES PRESENCIAIS - SEM PÚBLICO”, à página 5 e face às metas
pactuadas no 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 015/2017.
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Destaque para as despesas com a folha de pessoal, serviços de transmissão dos concertos,
mixagem e edição dos vídeos para veiculação nas redes sociais, manutenção de equipamentos e
instrumentos.
➢ CG.1.2.1 – Limite de gastos com pessoal
Meta: NA

Realizado Acumulado: NA
Percentual de Alcance da Meta: NA
Conforme previsto no Parágrafo Primeiro da Cláusula Décima do Contrato de Gestão 05/2017 e no
"Quadro de Indicadores e Metas, Parâmetros para Avaliação de Desempenho" do 4º Aditivo ao
Contrato para o período de 2021/2022, esta meta só será aferida no 4º trimestre.

➢ CG.1.3.1 – Captação de recursos extracontratuais
Meta: NA
Realizado Acumulado: NA
Percentual de Alcance da Meta Acumulado: NA

Conforme Anexo I.B do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 015/2017, esta meta só é aferida
no último trimestre do contrato. Seguindo também o Parecer 00034435414 da Secretaria de
Administração do Estado da Bahia - SAEB, indicamos "NA" no quadro "Comparativo entre as Metas
Pactuadas e os Resultados Alcançados. Apesar disso, informamos que a ATCA/OSBA, neste
trimestre de outubro-novembro-dezembro, apresentou resultados e impactos positivos na sua
estratégia de captação de recursos para a Orquestra Sinfônica da Bahia e gostaríamos de
expor os

desafios,

caminhos

e o

alcance

realizado,

para

melhor entendimento do

processo de captação de recursos e do seu desempenho, do ponto de vista de eficiência,
eficácia e efetividade.
Sendo a captação de recursos extracontratuais uma das metas do Contrato de Gestão, à qual,
ni clusive, está condicionada a realização de determinadas ações e atividades, devendo ser
captado anualmente 10% do valor total do orçamento anual da OSBA, a atenção para a
mobilização de recursos sempre recebeu especial atenção da ATCA/OSBA.
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Desafios
Não há como tratar dos resultados do trimestre aqui referido sem analisar de forma mais global e
estrutural a conjuntura econômica e social que envolve a ATCA/OSBA, assim como as mudanças
internas pelas quais passou a equipe da ATCA. É importante destacar que a Assessoria de
Desenvolvimento Institucional passou por uma mudança justamente neste último ano (ano V) do
Contrato de Gestão, com a saída do então assessor em maio de 2022, a pedido do próprio; a
construção de um perfil ideal para a substituição, com apoio de uma consultoria; realização de
processo seletivo e contratação de um novo profissional ao final de junho de 2022; entrada de um
Jovem Aprendiz em julho e um estagiário em outubro (cargo temporariamente cedido pela área de
Produção) para compor um trio, porém com dois pilares mais envolvidos (assessor e estagiário).
Trazer este ponto é importante, ainda que de forma retroativa, para cientificar que foi necessário um
tempo para formação e adaptação do novo quadro e também que o tempo comumente necessário
em todos os processos de mobilização e captação de recursos até a aprovação e alcance destes
recursos é, em média, de 4 a 8 meses, a depender dos editais, prospecção de potenciais parceiros
ou uso das leis de Incentivo (ex.: Lei Rouanet remete um prazo de 90 dias de análise das
propostas).
Outro desafio posto está em função da crise no setor de cultura, agravada com a política nacional
do Governo Federal vigente e do advento da pandemia de Covid-19. Não há como analisar a
captação de recursos nestes anos de 2020/2021 sem pontuar as questões conjunturais, para
melhor entender os desafios e a dimensão dos resultados positivos alcançados. Um dos meios mais
propícios a potenciais parcerias para a OSBA está no acesso aos benefícios das leis de incentivo.
Neste caso, o foco está na Lei 8.313/91 – a Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), já que
a Orquestra não acessa a Lei Estadual do Fazcultura (Lei Nº 7.014/1996), em função dos recursos
já empenhados pelo Governo do Estado da Bahia no Contrato de Gestão 015/2017.
O Ministério da Cultura, criado em 1985, sofreu o primeiro impacto em 2016, quando foi reduzido a
uma Secretaria Especial de Cultura. Os passos para o enfraquecimento do antigo ministério
avançaram no atual governo federal e os acontecimentos na esfera pública demonstram o tamanho
do problema. A publicação “Observatório Itaú Cultural - Mudanças da Lei Rouanet e seus Impactos”,
produzida em maio de 2021, traz um resumo dos problemas/desafios que o novo cenário traz para a
captação de recursos através da Lei Rouanet2:

“....em março de 2021, a Secretaria Especial da Cultura (Secult) publicou a Portaria
nº 124, que restringia as análises das propostas culturais com execução prevista para
2

https://portal-assets.icnetworks.org/uploads/attachment/file/100832/IC_Painel_Dados_OBS_Adriana_Donato_Lei_Rouan
et.pdf
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estados e municípios que tivessem decretado restrição à circulação de pessoas em função
da pandemia. Além disso, a Secult não publicou edital para a composição da nova
Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (Cnic)....”
“... os projetos começam a enfrentar problemas na tramitação, entre os quais, o
atraso nas análises e na publicação no Diário Oficial da União, que autoriza a captação de
recursos. Também houve atraso na liberação dos valores já captados pelos proponentes...
O tempo necessário para aprovação, publicação e contato com patrocinadores, equipe e
artistas torna necessário o encaminhamento de um projeto com antecedência mínima de
um ano.”
“...repasse obrigatório ao FNC de 20% do valor dos projetos culturais superiores a
500 mil reais, ficando os proponentes autorizados a captar esse acréscimo, ou seja, 120%
do montante previsto... (hoje não existe o repasse). Com certeza, será mais um entrave na
captação de recursos…”

Além do quadro descrito acima, o prazo final de inscrição também foi modificado em meados de 2021, de 30
de novembro para 30 de setembro, diminuindo assim a janela anual para os proponentes inserirem suas
propostas no sistema.
Soma-se ao cenário político do Brasil, que afetou diretamente a cultura de forma ampla, o advento da
pandemia do novo coronavírus, causador da doença Covid-19. Constata-se hoje, após quase dois anos de
pandemia, que o setor cultural foi um dos mais prejudicados, com a suspensão das atividades presenciais
e/ou a incerteza quanto a um futuro próximo de abertura contínua. Para analisar a situação, a Reunião de
Ministros da Cultura do MERCOSUL e a Secretaria Técnica do MERCOSUL Cultural apresentaram o projeto
de “Avaliação do impacto da COVID-19 nas indústrias culturais e criativas: uma iniciativa conjunta do
MERCOSUL, UNESCO, BID, SEGIB e OEI”3, com alguns números:

“...pelo menos, 2,6 milhões de postos de trabalho foram afetados como
consequência das restrições implementadas nos países…”
“...medidas de distanciamento social associadas ao confinamento afetaram
especialmente o setor criativo e cultural, com efeitos em toda sua cadeia de valor…”

3

https://www.mercosur.int/pt-br/cultura-e-pandemia-quanto-impactou-a-crise-nas-industrias-criativas/
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“...estimou em 80% de perda em ingressos/vendas. As atividades vinculadas com o
Patrimônio, as Artes Cênicas, a Formação e a Música foram as mais afetadas, com quedas
superiores a 20% na geração de Valor Agregado Bruto…”
“Pelo menos 71.817 espaços ou equipamentos das ICC foram afetados pela
pandemia: entre elas, 21.928 bibliotecas, 11.304 centros culturais, 7.516 museus e 6.908
teatros fecharam em 2020.”
Os desafios aqui colocados foram analisados no início do segundo semestre de 2021, quando da chegada
do novo assessor de desenvolvimento institucional, com horizonte voltado para a busca de parcerias e
apoios para a OSBA. Mesmo com as restrições, foram dados aqui passos importantes para a captação de
recursos extracontratuais.
Estratégia e Avanços
O trimestre se iniciou com o enquadramento e inscrição de dois projetos da ATCA/OSBA no sistema Salic,
na Lei de Incentivo à Cultura do Gov. Federal (Lei Rouanet): “Plano Anual 2022” e “40 anos da Orquestra
Sinfônica da Bahia”. Dois projetos estratégicos para o ano de 2022, sendo que a concretização da proposta
dos “40 anos da Osba (2022)” é um produto de suma importância e estratégico para a aproximação com
potenciais parceiros, tendo já obtido interesse de alguns deles.
Outra estratégia planejada e organizada foi a produção de projetos executivos e ilustrados apresentando
produções como o “NATAL DA OSBA”, “VERÃO DA OSBA”, “BAILECONCERTO” e “CINECONCERTO”,
com cotas de patrocínio diferenciadas, para atender às marcas de pequenas, médias e grandes empresas.
O primeiro passo foi mapear e

estabelecer contatos com potenciais parceiros usando como ação de

aproximação convites especiais para os primeiros concertos presenciais, realizados na Sala Principal do
TCA, como forma de sensibilizá-los para a produção da Orquestra e o valor da marca OSBA. Foram aqui
identificados e contatados diretamente pela Assessoria de Desenvolvimento Institucional os principais
executivos das seguintes empresas:
- NUBANK
- Braskem
- Rede Bahia
- Fecomércio
- Shopping Barra
- Shopping Bela Vista
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- Engenho Novo
- Via Mídia
- Labchecap
- Rede D´Or
- Smart Audius
- Laboratório Clab
- Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
- Bahiagás
- Consulado da Itália
- Instituto Cervantes
- Souldila
- Del Claro Produções
- Maré Produções
- Fundação Casa de Jorge Amado
Após a primeira aproximação, algumas destas relações precisam ser aqui destacadas:
NUBANK
A identificação com a marca NUBANK vem em função de ser este um banco que tem atraído um público do
meio popular, por sua visão moderna de mundo e atendimento, que dialoga com a maneira da OSBA se
projetar no universo cultural e da música de concerto. Após uma busca no site do banco e consulta por
email, chegamos ao nome de Mayra Mezzomo, gerente de Governança Ambiental, Social e Corporativa do
NUBANK (ESG na sigla em inglês: Environmental, Social and Corporate Governance). Após o concerto de
NATAL DA OSBA, a Assessoria de Desenvolvimento Institucional contatou Mayra para propor uma reunião
de aproximação institucional entre a OSBA e NUBANK. A reunião ocorreu em 10 de janeiro de 2022 e
contou com a presença, além da gerência de ESG, de Raquel Forastieri (Brand Manager e Marketing do
NUBANK); Anwonrianaga de Mello Sauthon, (Marketing do Nubank). O relato desta parceria que se inicia
será apresentado no relatório do próximo trimestre.
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Bahiagás
A ATCA, com metas condicionadas à captação de recursos, inscreveu o projeto “Verão da OSBA” no Edital
para Seleção de Projetos de Patrocínios Sociais, Culturais, Esportivos, Ambientais e Científico-Acadêmicos,
da Bahiagás, concorrendo à cota de R $60.000,00 (sessenta mil reais). Infelizmente, a colocação de 33º
lugar dentre mais de cerca de 500 projetos inscritos em todo edital não nos levou à aprovação.
No mês de dezembro foi estabelecida nova aproximação com a Bahiagás, agora diretamente com a
Gerência de Comunicação da instituição, que procurou a ATCA para solicitar uma proposta orçamentária
para uma ação de fim de ano da instituição. Com uma equipe que opera de forma horizontal, com diálogo e
interface entre as equipes, o contato com a Bahiagás foi feito por sugestão da funcionária de Gestão de
Pessoas (RH), que tem uma relação de amizade com uma das funcionárias desta área na empresa. Em
seguida foi estabelecido diálogo direto entre o Assessor de Desenvolvimento Institucional. A ação foi
realizada com avaliação positiva da marca e gerou uma receita de R$25.000,00.
Fundação Casa de Jorge Amado e Maré Produções
A a duas marcas/instituições mantiveram contato com a ATCA no mês de outubro e novembro para que a
OSBA pudesse se apresentar em dois eventos: Sarau Flipelô (Fundação Casa de Jorge Amado) e Virada
Sustentável de Salvador (Maré Produções) Em negociação com a Assessoria de Desenvolvimento
Institucional, foram acordados para estas duas apresentações os cachês de R$ 15.000,00 para
apresentação de uma formação menor da orquestra no Sarau Flipelô. e de R$ 4.000,00 pela apresentação
da camerata Opus Lumen, no Festival Virada Sustentável de Salvador .
Smart Audius
A Smart Audius é uma empresa baiana do segmento de reabilitação auditiva e representante, na Bahia, da
marca dinamarquesa Widex, referência mundial em aparelhos auditivos. O contato foi iniciado em outubro
pela própria empresa que, reconhecendo o valor cultural e social da OSBA, buscou na Orquestra uma
possibilidade de realizar parcerias. Com “a missão de tornar os sons da vida acessíveis a todos, e unir
compromisso social à atuação”, a Smart Audius procurou a OSBA e o Olodum para estreitar relações.
Segue abaixo um trecho do email recebido da empresa:

“... gostaria de consultá-los a respeito da possibilidade de estabelecermos uma parceria em prol da saúde
auditiva, integrando arte, percepção sensorial e reabilitação auditiva. Acredito que podemos realizar um lindo
trabalho, afinal, possuímos o som e a emoção como interseção entre as nossas atuações e a podemos, num
esforço conjunto, devolver a alegria de ouvir àquelas pessoas que tiveram os sons das suas vidas silenciados.”

69

(Emerson Moura, Diretor Financeiro da Smart Audius; trecho no e-mail enviado à Assessoria de
Desenvolvimento Institucional da ATCA em 11 de outubro de 2021)

Ali se iniciou uma relação que culminou em 3 reuniões de aproximação, uma visita ao projeto TCA de
PERTO (coordenado pela ATCA e patrocinado pelo BNDES e financiamento coletivo) e um plano de
prospecção de apoios à OSBA através, inicialmente, de cotas estabelecidas em contratos para as
apresentações do NATAL DA OSBA, VERÃO DA OSBA e BAILECONCERTO. A cota até então negociada e
contratada foi a cota mínima de R$7.500,00, por ações durante o concerto NATAL DA OSBA e outra, no
mesmo valor, para o VERÃO DA OSBA, mas que pode sofrer alteração em função do cancelamento de dois
dias do evento devido à pandemia de Covid-19, como será exposto no relatório do próximo trimestre.
Metas e Resultados Alcançados
- 21 novos contatos de marcas empresariais e institucionais estabelecidos e articulados, com potencial de
concretização de novas parcerias em 2022;
- Aproximação estratégica com uma marca de banco nacional (NUBANK), segmento que é potencial
patrocinador no campo da cultura;
- 1 meta condicionada a captação realizada (VERÃO DA OSBA);
- R$51.500,00 (cinquenta e um mil e quinhentos reais) captados em 4 fontes diferentes, em 3 meses de
atividades desde o primeiro contato até o recebimento ou garantia de recebimento do recurso. Além, é claro,
do valor captado com bilheteria do complexo TCA, doações com recompensas de souvenirs da OSBA e
rendimento de aplicações financeiras, perfazendo um total geral de R$100.778,79, como pode ser visto na
tabela abaixo.
CAPTAÇÃO DE RECURSOS OSBA
OUTUBRO/ NOVEMBRO/ DEZEMBRO 2021
Modalidade
Rendimento aplicação
Doações com
recompensas souvenirs
OSBA
Patrocínio
Cachê
Cachê
Cachê

Evento / Local

Sessões

Aplicação financeira

1

R$16.898,29

4

R$660,50

1

R$7.500,00

1

R$15.000,00

1

R$25.000,00

1

R$4.000,00

Lançamento institucional projeto TCA
DE PERTO, Pré-estreia filme
"Marighella" e Concertos da OSBA /
Foyer do TCA
NATAL DA OSBA / Sala Principal
SARAU FLIPELÔ / Pça. Pastores da
Noite, Pelourinho
QUARTETO DE CORDAS
Confraternização Fim de Ano / Sede da
Bahiagás em Salvador
FESTIVAL VIRADA SUSTENTÁVEL /
Palacete das Artes

Valor
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Bilheteria Complexo TCA

Bilheteria Complexo TCA

OSBA NA FRANÇA / Sala Principal
(50% capacidade), ingressos a R$20,00
(inteira) e R$10,00 (meia).
NATAL DA OSBA / Sala Principal (100%
capacidade), ingressos a R$20,00
(inteira) e R$10,00 (meia).

1

R$10.350,00

1

R$21.370,00

TOTAL

R$100.778,79

➢ CG.2.1.1 – Aplicação do Regulamento de Compras
Meta: 100%

Realizado: 100%
Percentual de Alcance da Meta: 100%
As compras de material e contratações de serviços foram realizadas observando-se o regulamento
de compras e contratações de serviços vigente, correspondente ao item E do anexo I.C “Metodologia de Trabalho”, apresentado para o quinto ano do contrato de gestão.
Quanto à averiguação do indicador, esta fica condicionada à definição por parte da Comissão de
Monitoramento e Avaliação do contrato de gestão, de amostra a ser verificada.
➢ CG.3.1.1 – Aplicação do Regulamento de Seleção e Contratação de pessoal
Meta: 100%

Realizado: 100%
Percentual de Alcance da Meta: 100%
Neste trimestre a Associação realizou a seleção e contratação de 03 estagiários e 02 profissionais,
tendo selecionado um terceiro profissional, ainda a ser contratado, conforme quadro abaixo.
MAPA DE SELEÇÕES - QUADRO ADMINISTRATIVO - OUTUBRO A DEZEMBRO - 2021
EDITAL

FUNÇÃO

Estagiário do
05/2021 Arquivo de
Partituras

Estagiário da
05/2021 Produção
Cultural

VAGAS

01

01

DATA
INÍCIO

13/09/2021

13/09/2021

DATA
CONTRATADO
CONCLUSÃO

STATUS/
OBSERVAÇÕES

07/10/2021

Reposição de vaga em
aberto devido ao fim
Amanda Isa
do contrato de estágio
Gonzaga Pinto
durante a pandemia de
Covid-19.

07/10/2021

Reposição de vaga em
aberto devido ao fim
Camila Nunes
do contrato de estágio
de Barros Reis
durante a pandemia de
Covid-19.
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Estagiário
Assessoria
de
05/2021
Desenvolvimento
Institucional

01

13/09/2021

07/10/2021

06/2021

Músico fila Viola

01

27/10/2021

08/02/2022

07/2021

Assessor de
Comunicação

01

12/11/2021

13/12/2021

Assistente de
08/2021
Comunicação

01

13/12/2021

10/01/2022

Reposição de vaga em
aberto devido ao fim
do contrato de estágio
durante a pandemia de
Covid-19.
Rafael Alves de
Obs.: a vaga de
Melo
estágio da Produção
foi temporariamente
cedida à Assessoria de
Desenvolvimento
Institucional.
Reposição de vaga
Marco Antonio após desligamento
Catto Ribeiro
voluntário do músico
Ícaro Smetak.
Reposição de vaga em
Lucas Cunha
aberto após
Almeida
desligamento da
ocupante anterior.
Reposição de vaga em
Adônis Augusto aberto após
Matos
desligamento da
ocupante anterior.

Em todas as seleções realizadas pela ATCA são aplicados formulários e critérios para parametrizar
as escolhas pelos candidatos. Observa-se o Regulamento de Seleção e Contratação de Pessoal, sendo
amplamente divulgadas as oportunidades no site da ATCA (www.atca.org) e nas redes sociais da OSBA.
Seguem no Anexo V as publicações e o edital das seleções.
➢ CG.3.1.2 – Pessoal contratado de acordo com requisitos qualitativos exigidos
Meta: 100%

Realizado: 100%
Percentual de Alcance da Meta: 100%
Todos os editais relacionados aos processos seletivos da Associação são elaborados
observando-se os critérios indicados no anexo I.D – Organograma e Dimensionamento de Pessoal,
do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão 015/2017 e a qualificação dos candidatos selecionados
observaram todos os requisitos do edital publicado nas redes sociais da Organização.
➢ CG.3.1.3 – Pessoal contratado de acordo com o quantitativo exigido
Meta: 100%

Realizado: 96,92%
Percentual de Alcance da Meta: 96,92%
Ao final do mês de dezembro de 2021, todas as vagas em aberto no trimestre anterior (01 vaga de
viola e 3 vagas de estagiários) foram contratadas e/ou selecionadas. Durante o trimestre mais duas
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vagas foram selecionadas em razão de desligamentos na equipe de comunicação: a vaga de
Assessor de Comunicação e Assistente de Comunicação. O Assessor de comunicação foi
selecionado e contratado dentro do trimestre, já o Assistente de Comunicação teve o processo
seletivo realizado, mas a contratação do Assistente se dará em janeiro/2022. Importante destacar
que o violista selecionado será contratado em fevereiro/22 após retorno dos músicos das férias
coletivas. A OS está com um quadro atual de 6 pessoas, de um total de 65 pessoas pactuadas para
o atual aditivo do contrato de gestão.
➢ CG.3.2.1 – Capacitação dos trabalhadores
Meta: NA

Realizado: 03
Percentual de Alcance da Meta: NA
Semelhante ao aditivo anterior, algumas rubricas foram descontinuadas devido às restrições
orçamentárias e financeiras da contratante, permanecendo o mesmo patamar de valor do aditivo
anterior. Neste sentido, a rubrica de capacitação foi uma das que tiveram seus recursos anulados,
ficando as ações de capacitação sujeitas à captação de recursos ou realização de parcerias com
instituições.
Foi realizado um treinamento de primeiros socorros através da parceria com a Fundação José
Silveira, em 06/12/2021 para 11 colaboradores da OSBA, com carga horária de 4h.
Durante o trimestre foram realizadas ainda capacitações internas, conforme descrito abaixo:
●

Capacitação Técnica para Jovens Aprendizes, foram elaboradas cartilha das Trilhas de
Aprendizagem, exercícios práticos e certificados.
Período: out/21
Público-alvo: Jovem Aprendiz (3 pessoas)
Temas: Conceitos básico/intermediário em Excel; conceitos básicos em Power Point
– como fazer apresentações; conceitos básicos em Word; e, orientação sobre
elaboração de e-mail corporativo e realização de contato telefônico.
Carga horária: 6h

●

Capacitação – Desenvolvimento de CI - Comunicação Interna (Primeira Etapa) treinamento de como elaborar CI solicitando contratação de serviços e aquisições de bens
conforme Regulamento de contratação do contrato de gestão.
Período: out/21
Público-alvo: Equipe ADM (6 pessoas)
Carga horária:2h

Seguem no Anexo VII as comprovações das capacitações realizadas.
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➢ CG.3.3.1 – Provisionamento das Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Meta: 100%

Realizado: 100%
Percentual de Alcance da Meta: 100%
Os valores referentes às obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas ao trimestre foram
provisionados, tendo sido registrados nas respectivas contas contábeis todos os valores exigidos.
Neste trimestre foi reservado o montante de R$316.251,12, sendo o valor total acumulado (1º + 2º +
3º + 4º ano + 1º, 2º e 3º trimestres do 5º ano de contrato) de R$3.713.853,72. Ressalta-se que, em
razão do pagamento de ⅓ de férias, 13º salário e rescisões, foi executado o valor de R$464.245,97.
Subtraindo-se esse valor do montante reservado, tem-se ao final deste trimestre um saldo de
provisionamento de R$3.249.607,75.
Importante reiterar neste indicador que vem sendo utilizado este recurso, nos três meses do
trimestre, para a manutenção das atividades da Orquestra, uma vez que o pagamento da parcela
relativa ao período ainda não foi efetivado pela Secult, contrariando a lógica do contrato de gestão.
➢ CG.3.3.2 – Cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias
Meta: 100%

Realizado: 100%
Percentual de Alcance da Meta: 100%
Em atendimento às exigências do contrato de gestão e legislação trabalhistas, os valores referentes
às obrigações trabalhistas e previdenciárias pertinentes à folha de pessoal foram pagos no mês
subsequente à competência do salário. Todos os tributos referentes à folha de pessoal (FGTS,
INSS, PIS e IRRF), foram recolhidos conforme comprovantes de pagamento apensados ao relatório
no Anexo VII.
As certidões fiscais que comprovam a regularidade da Associação estão apensadas no item 7 do
presente relatório.
➢ CG.4.1.1 – Manutenção preventiva dos bens públicos
Meta: 100%

Realizado: 100%
Percentual de Alcance da Meta: 100%
Conforme Plano de Manutenção apresentado em 06 de maio de 2021, foi dado continuidade a
manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de informática, principalmente nos
computadores da equipe. Foi realizada também manutenção preventiva nos pianos e manutenção
corretiva na mesa de som. Não foi realizada a limpeza do sonex nesse trimestre considerando que
durante o serviço aplica-se uma substância de odor forte não sendo possível a permanência da
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equipe no ambiente, o que não foi possível,

diante dos compromissos assumidos com a

programação artística, ficando o serviço de limpeza para o próximo trimestre.
➢ CG.4.2.1 – Condição de uso dos equipamentos
Meta: 100%

Realizado: 100%
Percentual de Alcance da Meta: 100%
Todos os equipamentos e instrumentos da Orquestra se encontram em boas condições de uso.
➢ CG.4.2.2 – Condição de uso das instalações
Meta: 100%

Realizado: 100%
Percentual de Alcance da Meta: 100%
As instalações físicas continuam em condições adequadas para as atividades da OSBA, entretanto,
neste trimestre, apesar de não ser um período de chuvas na cidade, ocorreram fortes chuvas que
provocaram goteiras no teto da Sala de Ensaios no Piso C. Por ser uma manutenção estrutural,
realizada pelo Teatro Castro Alves, faz-se necessária uma avaliação para identificação destes
pontos de infiltração, tendo em vista que a Sala também serve de guarda de equipamentos da
Orquestra.
O TCA manteve a realização das manutenções já programadas pela empresa contratada pelo
Teatro.
➢ CG.5.1.1 – Prestação de Contas do Contrato de Gestão
Meta: 01

Realizado: 01
Percentual de Alcance da Meta: 100%
Em conformidade com o estabelecido no quadro de metas deste aditivo, apresenta-se o relatório de
prestação de contas referente ao período de 1º de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021,
período objeto deste relatório.
➢ CG.5.2.1 – Manifestação dos Conselhos da OS
Meta: 01

Realizado: 01
Percentual de Alcance da Meta: 100%
Apresenta-se este relatório trimestral com a avaliação e aprovação dos Conselhos da OS.
➢ CG.5.3.1 – Implementação do Plano de Ação de Melhoria da Gestão
Meta: 100%
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Realizado: 50%
Percentual de Alcance da Meta: 50%
Foram propostas pela OS, nos relatórios de prestação de contas de períodos anteriores, 02 ações,
das quais 01 foi finalizada neste trimestre.
●

CONCLUÍDO: constituição de grupo de trabalho composto por membros da ATCA, TCA e FUNCEB
para realizar estudo sobre o projeto Cameratas para Todos, de maneira a sistematizar os principais
desafios enfrentados pelo programa em razão da desatualização da base legal. O grupo de trabalho
foi constituído, foram realizadas 04 reuniões, das quais se produziu um relatório, que foi enviado à
CMA em 31/12/2021, conforme email reproduzido abaixo e confirmação do Protocolo da Secult,
também em email reproduzido abaixo.
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●

A CONCLUIR: encaminhamento do regimento interno dos músicos para os entes públicos, de forma
que tal regimento possa ser analisado pelas instâncias de governo pertinentes ao assunto. O
documento continua sendo ajustado. Diante das novidades impostas pela pandemia, em conjunto
com as comissões de representação dos músicos, a ATCA está avaliando a pertinência de inclusão
de algumas novas cláusulas. É necessário ainda adicionar a descrição de alguns departamentos,
para que o documento contenha toda a estrutura atual da ATCA. Após isto, será feita uma nova
revisão pelas comissões de representação dos músicos, juntamente com a direção executiva da
OSBA e revisão final pela assessoria jurídica da ATCA.

➢ CG.5.4.1 – Cumprimento de cláusula contratual
Meta: 0

Realizado: 0
Percentual de Alcance da Meta: 100%
A Associação vem observando, em todos os processos desenvolvidos, as cláusulas contratuais e
todo o seu regulamento, de forma a manter a transparência, legalidade, impessoalidade,
publicidade, moralidade, economicidade e isonomia da atual gestão.
➢ CG.5.4.2 – Responsabilização de irregularidade pelos Órgãos de Controle
Meta: 0

Realizado: 0
Percentual de Alcance da Meta: 100%
A Associação vem observando, em todos os processos desenvolvidos, as cláusulas contratuais e
todo o seu regulamento, de forma a manter a transparência, legalidade, impessoalidade,
publicidade, moralidade, economicidade e isonomia da atual gestão.
COMPONENTE DE IMPLANTAÇÃO – CI
➢ CI.1.1 – Aquisição de bens de acordo com o Plano de Aquisições
Meta: 00

Realizado: 00
Percentual de Alcance da Meta: 100%
Neste trimestre não foi adquirido nenhum item, conforme previsto no Plano de Aquisições
apresentado em anexo ao Ofício ATCA nº 39/2021 em 06 de maio de 2021.
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3.2 PLANO DE AÇÃO DE MELHORIA
3.2.1 Encaminhamento da minuta do Regimento Interno dos Músicos para análise dos entes públicos

Por que

Para validação do documento produzido pela ATCA com a colaboração dos
representantes do corpo de músicos

O quê

Regramento específico para gestão do corpo de músicos de uma orquestra

Como

Encaminhamento formal via ofício

Onde

ATCA

Quando
Quem
Prioridade

Terceiro trimestre de execução contratual do 4º Termo Aditivo
Diretoria Executiva
Alta
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4. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
4.1 RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO
Tabela com resumo das movimentações financeiras do período encontra-se anexada na página seguinte.
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3º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 015/2017 - Período 01/10/2021 a 31/12/2021
Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA

Saldo Financeiro do Período Anterior (a)

(1.859.415,80)

Total de entradas (b)

(2.227.439,08)

Repasses Públicos no Período - Custeio

(0,00)

Repasses Públicos no Período - Investimento

Reembolso de despesas

Saldo Atual de Aplicação Financeira
TOTAL DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA (d)

(0,00)
(1.747.178,49)
R$ 1.747.178,49)

(0,00)

Repasses Públicos - Períodos Anteriores
Resultado de Aplicações Financeiras

Saldo Atual em Conta Corrente

(2.170.375,29)
(

16.898,29)
(5,00)

Outras Receitas decorrentes da execução do contrato
Outras Receitas decorrentes da execução do contrato - Períodos
Anteriores
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (a+b)

(40.160,50)
(0,00)
4.086.854,88

Total de saídas (c)

(2.339.676,39)

Despesas de Custeio

(2.320.971,54)

Despesas Pagas do Período

(2.060.476,91)

Despesas Pagas de Períodos Anteriores
Despesas de Investimento

(260.494,63)
(6.525,57)

Despesas Pagas do Período

(0,00)

Despesas Pagas de Períodos Anteriores
Despesas a Reembolsar

(6.525,57)
(0,00)

Despesas Antecipadas

(12.179,28)

Despesas Pagas com Captação de Recursos
TOTAL DO SALDO NO PERÍODO (a+b-c)

(0,00)
R$ 1.747.178,49)

CONCILIAÇÃO (a+b-c) - (d) = 0

0,00

SALDO REMANSCENTE
Total do Saldo no Período (a+b-c)
Despesas a Pagar (e)
Despesas a Pagar - Custeio
Provisões do Trimestre
Provisões de Períodos Anteriores
Despesas a Pagar - Investimento
Despesas Captação de Recursos
Despesas a Pagar - Períodos Anteriores
Receita a Receber (f)
Repasses Públicos no Período - Custeio
Repasses Públicos no Período - Investimento
Receita de venda de espetáculo / Bilheteria / Loja
Captação de Recursos - Saldo Acumulado (g)

SALDO REMANESCENTE (a+b-c) - (e) + (f) - (g)

R$ 1.747.178,49)
(3.605.427,42)
(326.755,35)
(316.251,12)
(2.933.356,63)
(0,00)
(12.750,00)
(16.314,32)
(2.273.363,29)
(2.261.863,29)
(0,00)
(11.500,00)
(87.774,45)

R$ 327.339,91
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4.2 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
Vale destacar que, por se tratar de uma OS, a ATCA está isenta do recolhimento dos impostos
federais sobre a receita captada, conforme parecer de Talmo Rodrigues, contador contratado, apensado ao
primeiro relatório de prestação de contas do primeiro ano de contrato.
Registra-se que foi mantida a metodologia de apresentação dos dados da folha de pessoal
informada no relatório anterior: as remunerações estão demonstradas em valores brutos, sendo os salários
demonstrados na rubrica “Recursos Humanos- salários”, as gratificações demonstradas separadamente na
rubrica “Outras Provisões” e o registro do provisionamento dentro da rubrica de “Encargos sociais”.
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3º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 015/2017
Período 01/10/2021 a 31/12/2021
Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período
TOTAL DO TRIMESTRE
1. Receitas Operacionais

1.1

Receitas

1.1.1

Repasse do Contrato de Gestão - Custeio

1.1.2

Repasse do Contrato de Gestão - Investimento

1.1.3

Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores
(A)Total de Repasses

Receitas
Recebidas

Receitas a
Receber

Total de Receitas
do Trimestre

0,00

2.261.863,29

2.261.863,29

0,00

0,00

0,00

2.170.375,29

0,00

2.170.375,29

2.170.375,29

2.261.863,29

4.432.238,58

1.2

Outras Receitas

1.2.1

Resultado de Aplicações Financeiras

16.898,29

0,00

16.898,29

1.2.2

Receita de venda de espetáculo / Bilheteria

40.000,00

11.500,00

51.500,00

1.2.3

Doações

660,50

0,00

660,50

57.558,79

11.500,00

69.058,79

2.227.934,08

2.273.363,29

4.501.297,37

(B)Total de Outras Receitas
Total Geral das Receitas Operacionais

TOTAL DO TRIMESTRE
2. Despesas de Custeio

2.1

Despesas do
Período Pagas

Despesas do
Período a Pagar

Total de Despesas
do Trimestre

Despesas com Recursos Humanos

2.1.1

Remunerações

1.104.635,24

106.525,11

1.211.160,35

2.1.1.1

Recursos Humanos - Salários

921.506,26

103.595,56

1.025.101,82

2.1.1.2

Benefícios e Insumos de Pessoal

144.666,35

0,00

144.666,35

2.1.1.3

Outras provisões

38.462,63

2.929,55

41.392,18

2.1.2

Encargos Sociais
(A) Subtotal (Recursos Humanos)

2.2

Serviço de Terceiros
(B) Subtotal (Serviços de Terceiros)

2.3

Despesas Gerais
(C) Subtotal (Despesas Gerais)

2.4

Despesas com Manutenção
(D) Subtotal (Manutenções)
Total Geral das Despesas com Custeio

658.432,81

131.142,98

789.575,79

1.763.068,05

237.668,09

2.000.736,14

170.188,99

61.213,13

231.402,12

170.188,99

61.213,13

231.402,12

102.439,96

13.353,68

115.793,64

102.439,96

13.353,68

115.793,64

12.568,80

1.770,45

14.339,25

12.568,80

1.770,45

14.339,25

2.048.265,80

314.005,35

2.362.271,15

85

TOTAL DO TRIMESTRE
3. Despesas de Investimento

3.

Despesas do
Período Pagas

Despesas do
Período a Pagar

Total de Despesas
do Trimestre

Despesa de Investimento

0,00

0,00

0,00

Total Geral das Despesas de Investimento

0,00

0,00

0,00

TOTAL DO TRIMESTRE
4. Despesas Captação de Recursos

4.

Despesas do
Período Pagas

Despesas do
Período a Pagar

Total de Despesas
do Trimestre

Despesas Captação de Recursos

0,00

12.750,00

12.750,00

Total Geral das Despesas de Investimento

0,00

12.750,00

12.750,00

2.048.265,80

326.755,35

2.375.021,15

Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)
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4.3 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
Tabela com o demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do período encontra-se anexada na página
seguinte.
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Tabela 04 - Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período

TOTAL DO TRIMESTRE
1. Receitas Operacionais
Receitas Recebidas

Receitas a Receber

Total de Receitas do
Trimestre

1.1

Receitas

1.1.1

Repasse do Contrato de Gestão - Custeio

0,00

2.261.863,29

1.1.2

Repasse do Contrato de Gestão - Investimento

0,00

0,00

0,00

2.170.375,29

0,00

2.170.375,29

2.170.375,29

2.261.863,29

4.432.238,58

1.1.3

Repasse do Contrato de Gestão - Períodos Anteriores
Subtotal

2.261.863,29

1.2

Outras Receitas

1.2.1

Resultado de Aplicações Financeiras

16.898,29

0,00

16.898,29

1.2.2

Receita de venda de espetáculo / Bilheteria (valores brutos*)

40.000,00

11.500,00

51.500,00

1.2.3

Doações

660,50

0,00

660,50

57.558,79

11.500,00

69.058,79

2.227.934,08

2.273.363,29

4.501.297,37

Subtotal
(A) Total Geral das Receitas Operacionais

TOTAL DO TRIMESTRE
2. Despesas de Custeio
Despesas Pagas

Despesas a Pagar

Total de Despesas do
Trimestre

2.1

Despesas com Recursos Humanos

2.1.1

Remunerações

1.104.635,24

106.525,11

1.211.160,35

2.1.1.1

Recursos Humanos - Salários

921.506,26

103.595,56

1.025.101,82

2.1.1.2

Benefícios e Insumos de Pessoal

144.666,35

0,00

144.666,35

2.1.1.2.1

Vale Transporte

2.390,25

0,00

2.390,25

2.1.1.2.2

Vale Alimentação

84.835,00

0,00

84.835,00

2.1.1.2.3

Plano de Saúde

57.441,10

0,00

57.441,10

2.1.1.3

Outras provisões (exames, gratificações, etc)

38.462,63

2.929,55

41.392,18

2.1.2

Encargos Sociais

658.432,81

131.142,98

789.575,79

2.1.2.1

Encargos Patronais (INSS, FGTS, PIS)

342.181,69

131.142,98

473.324,67

2.1.2.2/3

Encargos Trabalhistas / Provisões (Férias, Décimo Terceiro e Rescisões)*

316.251,12

0,00

316.251,12

1.763.068,05

237.668,09

2.000.736,14

Subtotal (Recursos Humanos)

* Obs: As provisões e seus encargos estão demonstradas em planilha própria, anexa a este Demonstrativo Analítico.

Despesas Pagas

Despesas a Pagar

Total de Despesas do
Trimestre

2.2

Serviços de Terceiros

2.2.1

Diretor Artístico e Regente

45.358,30

23.641,70

69.000,00

2.2.2

Assessoria Jurídica

6.000,00

3.000,00

9.000,00

2.2.3

Assessoria Contábil

6.800,00

2.800,00

9.600,00

2.2.4

Serviço de TI (manutenção de computadores, telefonia, rede e e-mail)

1.292,54

717,04

2.009,58

2.2.5

Serviço de locação de máquinas copiadora

1.801,15

1.250,45

3.051,60

2.2.6

Aluguel de Partitura / Direitos Autorais

6.938,02

0,00

6.938,02

2.2.7

Manutenção de sistemas de gestão

4.018,98

2.188,94

6.207,92

2.2.8

Clipagem, Centimetragem e Valoração de Mídia (Nacional e Internacional)

2.400,00

1.200,00

3.600,00

2.2.9

Gravação/Edição de Vídeo: Making Of, Institucional e Resultado Atividades
(Registros, Edição, Pós)

49.500,00

1.500,00

51.000,00

2.2.10

Cachês Solista

23.580,00

10.000,00

33.580,00

2.2.11

Cachês Maestros

0,00

0,00

0,00

2.2.12

Cachê Músicos Extras

19.500,00

8.500,00

28.000,00

2.2.13

Cachês Diversos (direção cênica, arranjos, mestre de cerimônia, vjs, etc.)

0,00

3.000,00

3.000,00

2.2.14

Programa de Mediação

0,00

0,00

0,00

2.2.15

Programa Intercâmbio Filarmônicas

0,00

0,00

0,00

2.2.16

Seminário.Osba

0,00

0,00

0,00

2.2.17

Relatório Bianual

0,00

0,00

0,00

2.2.18

Academia Virtual da OSBA

0,00

0,00

0,00

2.2.19

Concurso Jovens Solistas

0,00

0,00

0,00

2.2.20

Edição Vídeo - Cameratas

2.700,00

2.175,00

4.875,00

2.2.21

Transporte (Veículo Utilitário)

300,00

1.240,00

1.540,00

170.188,99

61.213,13

231.402,12

Subtotal (Serviços de Terceiros)
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2.3

Despesas Gerais

Despesas Pagas

2.3.1

Deslocamento equipe administrativa

2.3.2

Logística (correspondência)

2.3.3

Seleção Pessoal (cachê, aluguel espaço, passagem, hospedagem e transporte)

2.3.4

Participação em Eventos/Treinamentos/Reuniões (inscrição, passagem,
hospedagem, transporte e alimentação)

2.3.5

Locação de rádios comunicadores

2.3.6

Adiantamento

2.3.7

Despesas a Pagar

Total de Despesas do
Trimestre

2.547,31

4.253,68

0,00

0,00

0,00

2.800,00

0,00

2.800,00

0,00

0,00

0,00

1.950,00

0,00

1.950,00

0,00

0,00

0,00

Diárias fotos registro

1.100,00

600,00

1.700,00

2.3.8

Programas edição video e foto/instrumentação orquestra

6.819,30

0,00

6.819,30

2.3.9

Newsletter

0,00

0,00

0,00

2.3.10

Cartazes de divulgação

0,00

0,00

0,00

2.3.11

Banner Fachada Apresentações SSA

0,00

0,00

0,00

2.3.12

Programa Apresentações SSA

0,00

0,00

0,00

2.3.13

Folhetos/Postais para Divulgação Apresentações SSA

0,00

0,00

0,00

2.3.14

Anúncios (Revistas especializadas e outros veículos)

0,00

0,00

0,00

2.3.15

Peça/material promocional

0,00

0,00

0,00

2.3.16

Captação de recursos via instituições

0,00

0,00

0,00

2.3.17

Programa Amigos da OSBA

0,00

0,00

0,00

2.3.18

Festival ABCR

0,00

0,00

0,00

2.3.19

Assinatura de periódicos (Revista Marketing Cultural - Anuidade)

0,00

0,00

0,00

2.3.20

Logística Convidados

19.713,35

0,00

19.713,35

2.3.21

Catering Músicos e Convidados

0,00

0,00

0,00

2.3.22

Cenografia

0,00

0,00

0,00

2.3.23

Iluminação

7.000,00

0,00

7.000,00

2.3.24

Sonorização

47.000,00

8.500,00

55.500,00

2.3.25

Gravação/Edição áudio

7.200,00

0,00

7.200,00

2.3.26

Transmissão Apresentações SSA (aluguel telão + praticáveis + transmissão on
line)

0,00

0,00

0,00

2.3.27

Aluguel de cadeiras

0,00

0,00

0,00

2.3.28

Carregadores

1.560,00

0,00

1.560,00

2.3.29

Transporte Instrumentos c/ Seguro - Locais Salvador

4.750,00

0,00

4.750,00

2.3.30

Aluguel de palco/toldo

0,00

0,00

0,00

2.3.31

Aluguel de geradores

0,00

0,00

0,00

2.3.32

Serviços de portaria e limpeza

0,00

0,00

0,00

2.3.33

Seguranças e Brigadistas

0,00

0,00

0,00

2.3.34

Ambulância UTI com equipe

0,00

0,00

0,00

2.3.35

Pauta

0,00

0,00

0,00

2.3.36

Aromatização

0,00

0,00

0,00

2.3.37

Programas Apresentações Interior TURNÊ

0,00

0,00

0,00

2.3.38

Vídeo registro Turnê OSBA Interior (captura, edição, pós etc)

0,00

0,00

0,00

2.3.39

Transporte Equipe Pré-Produção Turnê

0,00

0,00

0,00

2.3.40

Hospedagem Equipe Pré-Produção Turnê

0,00

0,00

0,00

2.3.41

Iluminação Turnê

0,00

0,00

0,00

2.3.42

Sonorização Turnê

0,00

0,00

0,00

2.3.43

Pauta de espaços Turnê

0,00

0,00

0,00

2.3.44

Transporte músicos e equipe Turnê

0,00

0,00

0,00

2.3.45

Transporte instrumentos com Seguro Turnê

0,00

0,00

0,00

2.3.46

Hospedagem equipe e músicos Turnê

0,00

0,00

0,00

2.3.47

Alimentação músicos e equipe Turnê

0,00

0,00

0,00

2.3.48

Catering Músicos e Equipe Turnê

0,00

0,00

0,00

2.3.49

Seguro de viagem equipe e músicos Turnê

0,00

0,00

0,00

102.439,96

13.353,68

115.793,64

Subtotal (Despesas Gerais)

2.4

Despesas com Manutenção

Despesas Pagas

2.4.1

Custos com hospedagem, dominio, Redes Sociais, contas de email e plataforma
reunião

2.4.2

Celular Corporativo

2.4.3

Internet banda larga

2.4.4

Material de consumo (escritório, limpeza e copa)

2.4.6

Taxas e Despesas Bancárias

2.4.7

Manutenção (instalações físicas / equipamentos / instrumentos)
Subtotal (Despesas com Manutenção)

Despesas a Pagar

6.800,99

Total de Despesas do
Trimestre

749,40

390,60

1.140,00

529,70

264,85

794,55

1.580,00

790,00

2.370,00

2.630,00

325,00

2.955,00

817,80

0,00

817,80

6.261,90

0,00

6.261,90

12.568,80

1.770,45

14.339,25
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Total (Despesas de Custeio)

2.048.265,80

314.005,35

2.362.271,15

TOTAL DO TRIMESTRE
3. Despesas de Investimento
Despesas Pagas

Despesas a Pagar

Total de Despesas do
Trimestre

3.1

HDs externo 2T backup e memória do projeto (aquisição)

0,00

0,00

0,00

3.2

Equipamentos de informática (monitor, CPU, no break, Officc, cabeamento etc)

0,00

0,00

0,00

3.3

Aquisição smartphone transmissão ao vivo

0,00

0,00

0,00

3.4

Aquisição de Partitura

0,00

0,00

0,00

3.5

Aquisição de Instrumento

0,00

0,00

0,00

3.6

Aquisição de mobiliário e equipamentos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total (Despesas de Investimento)

TOTAL DO TRIMESTRE
4. Despesas Captação de Recursos
Despesas Pagas

Despesas a Pagar

Total de Despesas do
Trimestre

4.1

Bahiagás: serviço de transmissão ao vivo do evento de final de ano

0,00

12.250,00

4.2

Virada Sustentável: contratação de musicista para a apresentação

0,00

500,00

500,00

0,00

12.750,00

12.750,00

2.048.265,80

326.755,35

2.375.021,15

Total (Despesas Captação de Recursos)

Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)

12.250,00
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Demonstrativo dos Recursos Provisionados - Ano V
Recursos Provisionados

Recursos Provisionados com Pessoal

Saldo Anterior

Provisão de Férias

(

Provisão de 1/3 de Férias

(

3º Trimestre

Baixas

Saldo

1.205.577,37)

(

82.052,89) (

6.664,38) *

(

1.280.965,88)

76.363,21)

(

27.350,96) (

4.145,71) **

(

99.568,46)

82.052,89) (

323.396,11) *** (

Provisão de 13º Salário

(

222.583,20)

(

Provisão de FGTS sobre Férias

(

96.530,38)

(

6.529,36) (

533,15)

(

102.526,59)

Provisão de FGTS sobre 1/3 de Férias

(

6.137,12)

(

2.176,45) (

331,66)

(

7.981,92)

6.529,36) (

25.732,08)

(

(1.428,13)

21.333,75) (

1.732,74)

(

341.545,81)
27.449,29)

(18.760,02)

Provisão de FGTS sobre 13º Salário

(

17.774,59)

(

Provisão de INSS sobre Férias

(

321.944,80)

(

Provisão de INSS sobre 1/3 de Férias

(

21.415,92)

(

7.111,25) (

1.077,88)

(

21.333,75) (

82.586,20)

(

1.058,15)

66,64)

(

12.809,66)

Provisão de INSS sobre 13º Salário

(

62.310,60)

(

Provisão de PIS sobre Férias

(

12.055,77)

(

820,53) (

Provisão de PIS sobre 1/3 de Férias

(

763,63)

(

273,51) (

41,46)

(

995,68)

820,53) (

3.225,27)

(

(178,91)

1.262,72)

(

493.780,56)

Provisão de PIS sobre 13º Salário

(

2.225,83)

(

Provisão de Aviso Prévio Indenizado

(

487.861,12)

(

7.182,16) (

Provisão de Férias Indenizadas (1/12)

(

31.664,32)

(

333,33) (

-

)

(

31.997,65)

Provisão de 1/3 de Férias Indenizadas (1/12)

(

10.554,47)

(

111,11) (

-

)

(

10.665,58)

Provisão de 13º Salário Indenizado (1/12)

(

31.113,71)

(

333,33) (

-

)

(

31.447,04)

(

2.489,09)

(

26,68) (

-

)

(

2.515,77)

Provisão de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado (
Provisão de FGTS para fins rescisórios
(

39.028,89)

(

574,57) (

101,02)

(

39.502,44)

749.208,58)

(

49.304,70) (

13.348,95)

(

785.164,33)

3.397.602,60)

(

316.251,12) (

464.245,97)

(

3.249.607,75)

Provisão de FGTS sobre 13º Salário Indenizado

Total

(

* O valor de R$ 6.664,38 refere-se somente a salário férias pago em rescisão.
** O valor de R$ 4.145,71 refere-se ao terço constituicional de férias pago aos colaboradores que gozaram de férias no trimestre e aos que
receberam o terço na rescisão.
*** O valor executado de 13º salário foi maior do que o provisionado devido à média da remuneração variável (adicional noturno, horas extras
e gratificações) paga durante o ano de 2021.
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4.4 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NO PERÍODO
Tabela com a relação de pagamento de serviços de terceiros encontra-se apensada na próxima página
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Tabela 08 - Relação de Pagamentos de Serviços de Terceiros no Período

Descrição do Serviço

Contratado

Pessoa
Física/Jurídica

CNPJ/CPF

Nota Fiscal

Data de
Pagamento

1

Aluguel de Partitura

Escritório Central de
Arrecadação e Distribuição ECAD

PJ

00.474.973/0001-62

-

08/10/21

3.822,12

Pagamento de direitos autorais ao ECAD para
realização do Cineconcerto, em outubro/2021

2

Vídeo: Making Of,
Institucional e Resultado
Atividades (Registros,
Edição, Pós)

Simples Produções Artísticas
Ltda ME

PJ

12.475.898/0001-33

348

15/10/21

18.500,00

Serviço de vídeo para transmissão do Cineconcerto
e edição de aftermovie, em outubro/2021

3

Cachê Músicos Extras

Erica Pereira de Sá
03118831502

PJ

35.531.313/0001-50

24

15/10/21

1.000,00

Musicista percussionista Erica Sá para o
Cineconcerto, em outubro/2021

4

Cachês Solista

Capcout Produções LTDA

PJ

32.402.853/0001-46

145

25/10/21

6.000,00

Cantor barítono Marcelo Coutinho para o
Cineconcerto, em outubro/2021

5

Cachê Músicos Extras

Elisa Josefina Isabel Rangel
Hill 70894018124

PJ

31.490.858/0001-05

31

25/10/21

Musicista claronista/clarinetista Elisa Rangel para o
2.000,00 Cineconcerto e gravação de vídeo da Série Jorge
Amado, em outubro/2021

6

Cachê Músicos Extras

Gilmar Chaves Cardoso dos
Santos 04248764423

PJ

30.188.823/0001-53

149

25/10/21

1.000,00

Músico trombonista Gilmar Chaves para o
Cineconcerto, em outubro/2021

7

Assessoria Contábil

Simplifica Contabilidade Ltda

PJ

39.668.722/0001-82

34

05/11/21

2.800,00

Serviço de Assessoria Contábil, outubro/2021

8

Clipagem, Centimetragem e
Valoração de Mídia
(Nacional e Internacional)

Prospect Pesquisa e
Informações Corporativas
LTDA

PJ

16.937.325/0001-35

1779

05/11/21

1.200,00

Serviços de Clipagem e Monitoramento de Mídias,
outubro/2021

9

Diretor Artístico

Fortuna Agenciamento em
Cultura e Esporte - Eireli

PJ

13.127.852/0001-96

240

05/11/21

10

Cachês Solista

Juliana Franco Nunes
03340528748

PJ

21.224.583/0001-04

25

05/11/21

7.580,00

Cantora soprano Juliana Franco para o
Cineconcerto, em outubro/2021

11

Cachês Solista

Cristian Budu

PJ

19.598.617/0001-89

94

05/11/21

9.500,00

Solista pianista Cristian Budu para gravação de
vídeo da Série Jorge Amado, em outubro/2021

12

Cachê Músicos Extras

Orlando Afanador Florez
85942830592

PJ

859

1

05/11/21

Músico trompista Orlando Afanador para o
2.000,00 Cineconcerto e gravação de vídeo da Série Jorge
Amado, em outubro/2021

13

Cachê Músicos Extras

Aline Falcão Novais de
Almeisa 03234034508

PJ

29.001.171/0001-17

68

05/11/21

1.000,00

14

Cachê Músicos Extras

Elisa Josefina Isabel Rangel
Hill 70894018124

PJ

31.490.858/0001-05

32

05/11/21

Musicista clarinetista Patricia Mora para o
2.000,00 Cineconcerto e gravação do vídeo da Série Jorge
Amado, em outubro/2021

15

Edição Vídeo

Simples Produções Artísticas
Ltda ME

PJ

12.475.898/0001-33

355

05/11/21

Serviço de finalização de 01(um) vídeo para
750,00 realização do projeto "Cameratas para todos" em
outubro/2021

16

Cachê Músicos Extras

Daniel Aparecido de Oliveira
31893280802

PJ

32.061.002/0001-87

21

05/11/21

1.500,00

Musicista harpista Rafaela Lopes para o
Cineconcerto, em outubro/2021

17

Assessoria Jurídica

Ana Paula Gordilho Pessoa e
Advogados Associados

PJ

01.571.459/0001-08

1553

09/11/21

3.000,00

Serviço de consultoria e assessoria jurídica,
outubro/2021

18

Serviço de TI (manutenção
Netdom Tecnologia e
de computadores,
Sistema da Informação LTDA
telefonia, rede e e-mail)
- EPP

PJ

07.436.040/0001-20

19958

12/11/21

19

Manutenção de sistemas de
gestão

Katek Soluções em
Informática LTDA

PJ

20.021.566/0001-07

28570

12/11/21

1.464,31

20

Manutenção de sistemas de
gestão

Katek Soluções em
Informática LTDA

PJ

20.021.566/0001-07

28807

12/11/21

485,37

Mensalidade de acessos via web do sistema de
gestão Radar no mês de outubro/2021

21

Transporte (Veículo
Utilitário)

Salvador Receptivo de
Viagens e Turismo Ltda

PJ

05.971.293/0001-78

755

12/11/21

300,00

Serviço de transporte para os músicos e
instrumentos para o Museu de Artes da Bahia

22

Cachê Músicos Extras

Elisa Josefina Isabel Rangel
Hill 70894018124

PJ

31.490.858/0001-05

33

12/11/21

1.000,00

23

Aluguel de Partitura

Academia Brasileira de
Música

PJ

29.509.130/0001-36

-

19/11/21

Aluguel de partituras das obras Instantes II “de
1.483,50 Prados” e Quatro Momentos nº3, de Ernani Aguiar
para programação de novembro e dezembro/2021

24

Aluguel de Partitura

Jane Taylor Guerra Peixe

PJ

476.963.007-87

-

19/11/21

800,00

25

Cachê Músicos Extras

Luis Felipe Sacramento
Marinho

PJ

43.937.941/0001-69

1

19/11/21

1.000,00

26

Serviço de locação de
máquinas copiadora

Escrita Comércio e Serviços
LTDA

PJ

16.306.870/0001-23

31715

25/11/21

Simples Produções Artísticas
Ltda ME

PJ

12.475.898/0001-33

357

25/11/21

13.000,00

27

Vídeo: Making Of,
Institucional e Resultado
Atividades (Registros,
Edição, Pós)

Valor

Justificativa para contratação

Serviços de curadoria, gestão artística e regência
22.358,30 da OSBA, pelo maestro Carlos Prazeres, no mês de
outubro/2021

Músico percussionista Isaac Falcão para o
Cineconcerto, em outubro/2021

646,27 Assessoria de informática no mês de outubro/2021

Manutenção do sistema de gestão Radar no mês
de outubro/2021

Musicista violinista Franca Marcano para gravação
do vídeo da Série Jorge Amado, em outubro/2021

Aluguel de partituras da obra Mourão, de César
Guerra-Peixe, para programação de novembro e
dezembro/2021
Músico trombonista Felipe Marinho para a gravação
do vídeo da Série Jorge Amado, em outubro/2021

873,78 Locação de impressoras no mês de outubro/2021
Serviço de gravação e edição do vídeo da Série
Jorge Amado com Cristian Budu, em outubro/2021
Serviço de edição de vídeos realizado pelo músico
Davi Brito em outubro/2021, para o projeto
Cameratas para Todos

28

Edição Vídeo

Karen Silva Santos
84153458520

PJ

30.327.249/0001-77

47

25/11/21

450,00

29

Assessoria Contábil

Simplifica Contabilidade Ltda

PJ

39.668.722/0001-82

40

03/12/21

2.800,00

Serviço de Assessoria Contábil, novembro/2021

30

Assessoria Contábil

Simplifica Contabilidade Ltda

PJ

39.668.722/0001-82

41

03/12/21

1.200,00

Serviço extra de Assessoria Contábil para
regularização de pendências da Malha Fiscal

31

Clipagem, Centimetragem e
Valoração de Mídia
(Nacional e Internacional)

Prospect Pesquisa e
Informações Corporativas
LTDA

PJ

16.937.325/0001-35

1789

03/12/21

1.200,00

Serviços de Clipagem e Monitoramento de Mídias,
novembro/2021
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Serviços de curadoria, gestão artística e regência
22.358,30 da OSBA, pelo maestro Carlos Prazeres, no mês de
novembro/2021

32

Diretor Artístico

Fortuna Agenciamento em
Cultura e Esporte - Eireli

PJ

13.127.852/0001-96

242

03/12/21

33

Assessoria Jurídica

Ana Paula Gordilho Pessoa e
Advogados Associados

PJ

01.571.459/0001-08

1572

03/12/21

3.000,00

34

Edição Vídeo

Simples Produções Artísticas
Ltda ME

12.475.898/0001-33

360

03/12/21

Serviço de edição e motion design para a
1.500,00 finalização dos vídeos do projeto “Cameratas para
Todos” no mês de novembro/2021

35

Serviço de TI (manutenção
Netdom Tecnologia e
de computadores,
Sistema da Informação LTDA
telefonia, rede e e-mail)
- EPP

07.436.040/0001-20

20224

15/12/21

646,27

36

Manutenção de sistemas de
gestão

Katek Soluções em
Informática LTDA

20.021.566/0001-07

28906

15/12/21

1.464,31

37

Manutenção de sistemas de
gestão

Katek Soluções em
Informática LTDA

20.021.566/0001-07

29143

15/12/21

485,37

Mensalidade de acessos via web do sistema de
gestão Radar no mês de novembro/2021

38

Aluguel de Partitura

Lina Carolina Serviços
Postais LTDA

40.549.800/0001-80

-

17/12/21

82,40

Serviços de correio para devolução da partitura de
Ernani Aguiar

39

Aluguel de Partitura

Academia Brasileira de
Música

29.509.130/0001-36

-

17/12/21

750,00

Aluguel de partituras das obras de Heitor VillaLobos para o Natal da OSBA, em dezembro/2021

40

Serviço de locação de
máquinas copiadora

Escrita Comércio e Serviços
LTDA

16.306.870/0001-23

32261

27/12/21

927,37 Locação de impressoras no mês de novembro/2021

Simples Produções Artísticas
Ltda ME

12.475.898/0001-33

365

27/12/21

18.000,00

Serviço de vídeo para transmissão do Natal da
OSBA, em dezembro/2021

41

Vídeo: Making Of,
Institucional e Resultado
Atividades (Registros,
Edição, Pós)

Serviço de consultoria e assessoria jurídica,
novembro/2021

Assessoria de informática no mês de
novembro/2021
Manutenção do sistema de gestão Radar no mês
de novembro/2021
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Cachê Músicos Extras

Luis Felipe Sacramento
Marinho

43.937.941/0001-69

2

27/12/21

1.000,00

Músico trombonista Felipe Marinho para o Natal da
OSBA, em dezembro/2021

43

Cachê Músicos Extras

Orlando Afanador Florez
85942830592

43.674.411/0001-75

3

27/12/21

1.000,00

Musicista oboísta Sandra Romero para o concerto
OSBA na França, em novembro/2021

44

Cachê Músicos Extras

Orlando Afanador Florez
85942830592

43.674.411/0001-75

4

27/12/21

1.000,00

Músico trompista Orlando Afanador para o Natal da
OSBA, em dezembro/2021

45

Cachê Músicos Extras

Elisa Josefina Isabel Rangel
Hill 70894018124

31.490.858/0001-05

34

27/12/21

1.000,00

Musicista violinista Franca Marcano para o concerto
OSBA na França, em novembro/2021

46

Cachê Músicos Extras

Letícia Rodrigues Ferreira
06821474516

34.383.963/0001-33

54

27/12/21

1.000,00

Musicista harpista Elienai Esquivel para o cencerto
OSBA na França, em novembro/2021

47

Cachê Músicos Extras

Orlando Afanador Florez
85942830592

43.674.411/0001-75

2

28/12/21

1.000,00

Músico trompista Orlando Afanador para o concerto
OSBA na França, em novembro/2021

48

Cachê Músicos Extras

Kivia Silva Santos
84153474568

30.164.061/0001-55

43

28/12/21

1.000,00

Músico contrabaixista Rodolfo Lima para o concerto
OSBA na França, em novembro/2021
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4.5 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
Quanto à receita, durante o trimestre foram contabilizados os valores correspondentes aos
rendimentos da aplicação financeira, contribuições do público para a Osba tendo como recompensa
souvenirs, além de receita por meio de apresentações realizadas pela Orquestra, conforme explicitado no
indicador CCG.1.3.1.
Quanto às despesas, nota-se que a maior parte do percentual gasto se refere ao pagamento de folha
de pessoal e provisionamentos. Além destas, foram executados gastos com os fornecedores contratados
para apoio à administração e contratações de serviços relacionados com a mobilização de infraestrutura dos
eventos tanto nas apresentações presenciais com público que retornaram neste trimestre bem como nas
transmissões dos concertos em meios digitais, além de gravação e mixagem de som, sincronização de
áudio, gravações e edições de vídeos para postagem nas redes sociais, direitos autorais de obras musicais,
cachês de convidados e arranjos.
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5. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS
Conforme explicitada no item 3.1 (CF.1.3) foi realizada uma pesquisa de público por meio de
formulário de pesquisa digital (Google Forms) divulgado nas redes sociais - logo após as apresentações de
cada mês - via link na Internet. Ao longo do trimestre foram recebidos 122 formulários das apresentações
públicas. Quanto ao nível de satisfação do público, foram: 11,5% satisfeitos e 86,9% muito satisfeitos. No
Anexo II encontram-se os registros para verificação.
Somando-se à pesquisa de satisfação do público nas apresentações públicas, neste trimestre foi
realizada também pesquisa para satisfação das ações de extensão. Conforme indicado no CF.2.3, ao longo
do trimestre, foram recebidos 04 formulários. Quanto ao nível de satisfação, 25% do público se disse
satisfeito e 75% muito satisfeito. No Anexo III encontram-se os registros para verificação.
OBSERVAÇÃO:
Ainda não foi retomada a pesquisa in loco com o público, com o preenchimento de questionários em papel,
para evitar ainda um contato muito próximo com os espectadores durante a pandemia de coronavírus.
Entretanto, para complementar as informações acima, devido à quantidade de formulários virtuais
preenchidos pelo público ser pouco representativa diante do número total de público (presencial e online)
das apresentações da orquestra, buscamos outros indicadores que permitam uma análise de engajamento
do público nas produções veiculadas em meio virtual - como likes (“gostei”) e compartilhamentos.
Apresentamos estes dados, na pasta “Documentos CMA” numa subpasta intitulada “Dados sobre o
Público”. Ela possui mais duas subpastas: “Mídias Sociais”, na qual disponibilizamos um relatório agora
mais resumido, porém mais compreensível de engajamento do público na rede social Instagram de forma
geral neste trimestre (esta rede tem um número de seguidores da OSBA bem maior que o Facebook e
Twitter) e uma pasta “YouTube e Instagram”, na qual disponibilizamos planilhas e imagens de gráficos e
informações extraídas da seção “YouTube Studio” do canal de YouTube da OSBA e seção “Insights” do
Instagram, que mostra dados sobre as visualizações e as reações do público nestes canais. Ainda na pasta
“Dados sobre o Público” encontra-se uma planilha em Excel intitulada “Pesquisa de Satisfação - Formulários
e Dados YouTube e Instagram”, tabulando as porcentagens de satisfação obtidas por cada método de
mensuração.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como considerações finais registra-se aqui, mais uma vez, a visibilidade da OSBA na mídia local e
nacional como um sinal do sucesso do processo do trabalho que vem sendo realizado pela OSBA.
Conforme dados fornecidos pelo serviço de aferição de mídia (Anexo VIII), a valoração das inserções da
OSBA

na

mídia

ao

longo

do

terceiro

trimestre

do

4º

aditivo

contratual

(outubro/novembro/dezembro/2021) alcançou a cifra de R$11.799.291,23.
VALORAÇÃO DE MÍDIA
4º ADITIVO CONTRATUAL
TEMPORADA 2021-2022
MÊS
VALOR
OUTUBRO/2021
R$5.626.974,55
NOVEMBRO/2021
R$5.290.726,75
DEZEMBRO/2021
R$881.589,93
TOTAL

R$11.799.291,23

Em vista ao quanto apresentado neste relatório, deduz-se que este contrato é exitoso. É escusado
dizer também o quanto de mídia positiva o sucesso da OSBA tem trazido para o Governo do Estado.
Entretanto, para manter os êxitos atingidos e ampliar o alcance da capacidade da Orquestra de produzir
sempre fatos novos, atraindo cada vez mais o interesse do público, faz-se necessário repetir a importância
do cumprimento, por parte da contratante, da cláusula contratual que rege os repasses financeiros.
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7. COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL
As certidões de regularidade se encontram nas páginas seguintes.
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Voltar

Imprimir

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
17.955.769/0001-66
Inscrição:
Razão Social:ASSOCIACAO AMIGOS DO TEATRO CASTRO ALVES
LRG DO CAMPO GRANDE SN PISO 1 SALA 65 / CAMPO GRANDE /
Endereço:
SALVADOR / BA / 40080-121

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:02/01/2022 a 31/01/2022
Certificação Número: 2022010202130289906150
Informação obtida em 27/01/2022 14:00:04
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: ASSOCIACAO AMIGOS DO TEATRO CASTRO ALVES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.955.769/0001-66
Certidão nº: 3397886/2022
Expedição: 27/01/2022, às 14:08:45
Validade: 25/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que ASSOCIACAO AMIGOS DO TEATRO CASTRO ALVES (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 17.955.769/0001-66, NÃO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e nciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Emissão: 27/01/2022 14:05

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20220488282
RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO AMIGOS DO TEATRO CASTRO ALVES
CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152.260.815

17.955.769/0001-66

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia
cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 27/01/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Secretaria Municipal da Fazenda
Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC
PGMS - Coordenadoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários
Inscrição Municipal: 454.563/001-64
CNPJ: 17.955.769/0001-66
Contribuinte:

ASSOCIACAO AMIGOS DO TEATRO CASTRO ALVES

Endereço:

Largo do Campo Grande, Nº S/N
PISO-1, SALA 65
CAMPO GRANDE
40.080-121

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data,
ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser
apuradas, conforme artigo 277, § 3º, da Lei 7.186/2006.
Emissão autorizada as 14:11:42 horas do dia 27/01/2022.
Válida até dia 27/04/2022.

Código de controle da certidão:

53A6.2747.752C.CB54.325E.3F34.5D94.4043

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço
http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando
o código de controle acima.
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8. DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES E CONSELHEIROS
8.1 DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES
Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações contidas neste Primeiro o Relatório Trimestral
de Prestação de Contas, referente ao período de 01/10/2021 a 31/12/2021, do Contrato de Gestão nº
015/2017, celebrado entre a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia e Fundação Cultural do Estado da
Bahia e a Associação Amigos do Teatro Castro Alves – ATCA.

Salvador, 31 janeiro de 2022,

Alessandra Serra de Azevedo
Diretora Executiva OSBA

Thomas Kraack
Presidente Conselho Deliberativo ATCA
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8.2 DECLARAÇÃO DOS CONSELHEIROS
Declaramos, para os devidos fins, que este Relatório foi apreciado e validado pelos Conselhos Deliberativo
e Fiscal da Associação Amigos do Teatro Castro Alves, atendendo ao disposto nos arts. 15 e 16, da Lei
Estadual nº 8.647/2003.
Salvador, 31 de janeiro de 2022,

Thomas Kraack
Presidente Conselho Deliberativo

Emília Maria Dórea Gonçalves
Conselho Fiscal

Clodomiro Alves de Souza
Conselho Fiscal

Fernando Marinho
Conselho Fiscal
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