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1. INTRODUÇÃO
O presente Relatório Trimestral de Prestação de Contas, referente ao período de 01/01 a
04/04/2022 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 ATCA 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 4º trimestre (01 de janeiro a 04 de abril de 2022) do 4º Termo Aditivo ao contrato, cuja
vigência expirou 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.
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.
Apresentamos abaixo um 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
1º Reti-rati ao 1º TA - assinatura
Valor total do aditivo

015/2017
04/04/2017
SECULT/FUNCEB
Associação Amigos do Teatro Castro Alves - ATCA
R$ 5.398.599,92
04/04/2018
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

3

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 4º TRIMESTRE RELATIVO AO 4º TERMO ADITIVO DE
EXECUÇÃO CONTRATUAL
a) OCORRÊNCIAS IMPORTANTES NO TRIMESTRE
Nova onda de contaminação de Covid-19 leva ao cancelamento de dois dias do “VERÃO DA OSBA”
Após o restabelecimento, nos meses de outubro a dezembro de 2021, de atividades artísticas
presenciais com público, o ano de 2022 iniciou-se com o já tradicional “VERÃO DA OSBA”, programado
para ocorrer durante três dias: 07 e 08 de janeiro no Forte de Santo Antônio Além do Carmo e 09 de janeiro
no Teatro Castro Alves integrando o projeto Domingo no TCA. No Forte, a quantidade de ingressos
disponibilizados através da plataforma Sympla foi de 250 por dia e os ingressos, gratuitos, para os dois dias,
foram esgotados. O número reduzido de público em relação aos Verões da OSBA anteriores se deveu à
capacidade total do Forte, de 400 pessoas no geral (público e trabalhadores), calculada de acordo com a
Instrução Técnica nº 11- Saídas de emergência, do Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia, conforme OF.
nº 432/2021/SECULT/CHGAB, Processo nº 022.2238.2021.0003737-00.
O “VERÃO DA OSBA”, entretanto, teve que ser cancelado após o primeiro dia de apresentação no
Forte de Santo Antônio Além do Carmo, não tendo ocorrido as apresentações de 08 de janeiro no Forte e
de 09 de janeiro no TCA, devido a um surto de sintomas entre seus músicos e equipe durante o primeiro
dia, que poderiam ser sintomas de gripe ou de Covid-19. Para evitar a contaminação dos demais membros
da Orquestra e especialmente do público, os eventos foram cancelados. Poucos dias depois, no dia
11/01/2022, foi publicado o Decreto Estadual Nº 21.027 de 10/01/2022 reduzindo a presença de público em
atividades culturais, “considerando o monitoramento dos indicadores - número de óbitos, taxa de ocupação
de leitos de UTI e número de casos ativos - divulgados diariamente nos boletins epidemiológicos”. Isto
confirmou, para nós, que havia realmente uma nova onda de contaminação de Covid-19, de nova variante
intitulada Ômicron. Mais abaixo, na seção “e) APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS”, relatamos em detalhes os
motivos e o histórico que nos levaram ao cancelamento dos eventos dos dias 08 e 09 de janeiro de 2022.
Necessidade de mudança de pauta em fevereiro devido a reforma do teto da Sala Principal e à nova
onda de contaminação da Covid-19
O calendário da OSBA para fevereiro de 2022 já acordado anteriormente com o Teatro Castro Alves
incluía a realização do também já tradicional BAILE CONCERTO em 20/02/2022, na Sala Principal do
Teatro. Entretanto, fomos informados pela Diretoria Artística do TCA, em encontro presencial ainda em
dezembro de 2021, que durante a segunda quinzena de fevereiro não seria possível realizar atividades na
Sala Principal, pois havia a necessidade urgente de reforma no teto da Sala. Na tentativa de manter o
BAILE no mês de fevereiro, antecipamos a data para 11/02/2022. Entretanto, em 21 de janeiro, após lermos
mais de uma reportagem em que o pesquisador Julio Croda, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)
informava que o pico de contaminações no Brasil estava previsto exatamente para o começo de fevereiro
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(https://exame.com/brasil/pico-de-omicron-pode-acontecer-em-duas-a-tres-semanas-no-brasil-entenda/

;

https://www.cartacapital.com.br/saude/queda-de-casos-em-outros-paises-indica-que-pico-de-omicron-podeacontecer-em-duas-ou-tres-semanas/) e portanto preocupados em não ter que cancelar mais um evento,
transferimos o BAILE CONCERTO para a data de 05 de março. Nesta data, porém, a Sala Principal não
estava disponível e só foi possível realizar o BAILE na Concha Acústica, com o público reduzido para 3.000
pessoas no total (a capacidade máxima da Concha é de 5.000 pessoas). O concerto foi realizado em
05/03/2022, com quase duas mil pessoas de público.
Contratação da Sympla pela ATCA
Em 25 de fevereiro o Teatro Castro Alves, através de sua Diretoria Artística, da Assessoria de
Planejamento - ASPLA e do Setor de Contratos, nos procurou presencialmente para informar do novo
modelo de contratação de pauta do TCA, ao qual a ATCA também está sujeita. Neste modelo, devido à
ausência de contrato vigente entre FUNCEB/TCA e nova empresa licitada de comercialização de ingressos
(serviço de bilheteria), o produtor de cada evento a se realizar no TCA passou a ser responsável por
contratar o serviço de comercialização de ingressos independentemente, porém com empresa cadastrada
como fornecedora do Estado.
No mesmo dia, enviamos o Ofício ATCA 025/2022 à Unidade de Monitoramento e Avaliação do
Contrato de Gestão (UMA) consultando-a sobre se identificava conflito de uma cláusula do Contrato de
Gestão Nº 015/2017 com uma cláusula do novo “Termo de Compromisso e Responsabilidade de Uso” dos
espaços do Teatro Castro Alves. No Contrato de Gestão, a “Cláusula Quarta - Repasses Financeiros” do em
seu Parágrafo Sétimo, reza que “os recursos financeiros que forem repassados pelo Estado ou adquiridos
em virtude do contrato de gestão deverão estar vinculados ao cumprimento das metas pactuadas”,
enquanto, no Termo de Responsabilidade e Uso, a “Cláusula Quarta - Do Valor da Pauta” determina que “O
COMPROMISSADO pagará à Fundação Cultural do Estado da Bahia, o valor total da renda líquida da
venda dos ingressos, após o pagamento do ECAD e do ISS - Imposto sobre Serviços, demais tributos
incidentes na realização de espetáculos e despesas relacionadas a serviços de bilheteria.” Não recebemos
resposta ao Ofício. A preocupação da ATCA era de estar usando erroneamente os recursos financeiros
adquiridos em virtude do contrato de gestão (arrecadação da bilheteria), por estar transferindo o valor
arrecadado ao próprio Estado, contrariando a Cláusula Quarta do Contrato de Gestão Nº 015/2017.
Entretanto, a partir da falta de resposta da UMA, de consulta à assessoria jurídica da ATCA e de nova
leitura das cláusulas, entendemos que estes recursos estão vinculados ao cumprimento das metas
pactuadas. Sendo assim, vimos assinando os Termos de Uso com o TCA e contratado a Sympla, única
empresa de comercialização de ingressos cadastrada como fornecedora do Estado.
O fato da contratação da Sympla ter passado a ser uma responsabilidade da ATCA, entretanto,
aumentou a carga de trabalho para a ATCA, especialmente para a diretoria executiva e a diretoria
administrativa-financeira. É necessário, a cada concerto, preencher dados e enviar à Sympla, cadastrar o
evento na SEFAZ, assinar novo contrato (levou-se o tempo entre 09 de março e 04 de abril na revisão dos
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termos do contrato), fazer pagamento ao Escritório Central de Arrecadação de Direitos (ECAD) pela
execução pública das obras musicais que não estão em domínio público, pagar o Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza (ISS) e, após estes pagamentos, transferir o valor restante para a conta bancária da
FUNCEB.
Série Jorge Amado e assinantes de 2020
Em 11 de março de 2022 foi realizado o concerto de Abertura de Temporada, um concerto da Série
Jorge Amado, principal série de concertos da Orquestra Sinfônica da Bahia, sempre realizada na Sala
Principal do Teatro Castro Alves. Em 2020, a ATCA colocou à disposição do público a Assinatura da Série
Jorge Amado: todos os 7 concertos da série no ano de 2020 pelo valor de R$98,00 a entrada inteira e
R$49,00 a meia entrada. Foram vendidos 262 ingressos, para 150 assinantes.
Ocorreu porém que, em 12/03/2022, antes do primeiro concerto, que seria realizado em 18/03/2020,
foi declarada a pandemia de Covid-19 pela Organização Mundial de Saúde. Em 17/03/2022, foi enviado
email a todos os assinantes comunicando a suspensão de todos os concertos da OSBA em cumprimento às
medidas preventivas contra a propagação da Covid-19. Em 14 de agosto de 2020, como a pandemia
perdurava e não havia previsão de retorno das atividades culturais, a ATCA enviou novamente email para
todos os assinantes, informando o cancelamento da Série Jorge Amado 2020 .No mesmo email, informou
que “os ingressos adquiridos para os 07 (sete) concertos da Série Jorge Amado 2020 permanecem válidos
e podem ser mantidos para uso futuro em nossos encontros no TCA”, mas que possível também solicitar a
devolução dos valores investidos, dando instruções de como proceder caso o assinante desejasse solicitar
a devolução à Ingresso Rápido, empresa de comercialização de ingressos licitada pela FUNCEB/TCA e
operante à época da venda e do cancelamento dos concertos. Somente 8 assinantes solicitaram devolução,
até março de 2022. Sendo assim, ao retomar a Série Jorge Amado em 11/03/2022, os assinantes foram
chamados para assistir ao primeiro concerto, bem como a todos os concertos da Série em 2022, que serão
ao todo 9 concertos.
A operacionalização para tornar possível a vinda dos assinantes de 2020 para os concertos da
Série Jorge Amado em 2022 foi árdua, porém foi feita e continuará sendo feita até o nono concerto da série
este ano. Há problemas, porém, com a Ingresso Rápido, pois esta ainda não efetuou o reembolso, segundo
alguns assinantes que solicitaram devolução do valor e entraram em contato com a ATCA. Durante a
pandemia, o contrato da FUNCEB/TCA com a Ingresso Rápido teve a validade expirada e tem sido difícil
obter uma resposta da empresa. Estamos atualmente em contato com o TCA para saber como orientar um
dos assinantes que pediu reembolso à Ingresso Rápido, ainda não recebeu e procurou a ATCA para saber
como agir. A ATCA, como se sabe, não recebe nenhum valor arrecadado com a venda de ingressos dos
concertos da OSBA - a não ser, desde março deste ano, para pagamento de ECAD e ISS, como narrado
acima na seção “Contratação da Sympla pela ATCA” - e não pode ressarcir um valor que não foi pago a ela.
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5º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão N° 015/2017
No primeiro trimestre de 2022 tivemos que lidar com algo que tomou bastante o tempo da equipe de
diretores e coordenadores da OSBA, que foi a realização de um 5º Termo Aditivo, excepcional, ao Contrato
de Gestão N° 015/2017. Ocorre que a legislação do Programa Estadual de Organizações Sociais (PEOS)
não se manifesta em relação à questão do prazo máximo de dilação do contrato de gestão, por isto,
utiliza-se subsidiariamente a Lei 9.433/2005, que dispõe sobre as licitações e contratos administrativos no
âmbito dos Poderes do Estado da Bahia e que, em seu Art. 140, regula estes prazos:

“Art. 140 - A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos
créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:
I - aos projetos cujos produtos estejam incluídos entre as metas do Plano Plurianual, os
quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração e desde que haja
previsão no ato convocatório;
II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a
sua duração prorrogada por sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e
condições mais vantajosas para a Administração, limitada a 60 (sessenta) meses;
III - ao aluguel de equipamento e à utilização de programas de informática, cuja duração
poderá estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência
do contrato.
Parágrafo único - Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da
autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II deste artigo poderá ser prorrogado por
até 12 (doze) meses”
(Grifo nosso. Fonte: portal da Casa Civil:
http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/lei-no-9433-de-01-de-marco-de-2005# )

Como a Lei 9.433/2005 limita a prorrogação de prazo por períodos sucessivos a 60 (sessenta
meses) e, ao final do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão Nº 015/2022, em 04/04/2022, esta
prorrogação teria alcançado o limite de 60 meses, caberia à Secult realizar tempestivamente novo processo
seletivo de organização social, para então assinar novo contrato com a organização social selecionada ao
fim deste processo. Até novembro de 2021 o edital não havia sido lançado. Em 30 de novembro de 2021,
em reunião, por outras razões, com a diretoria geral da Secult, a ATCA solicitou informação sobre o edital e
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sobre o encerramento do contrato vigente e foi-nos informado que não havia ainda informação sobre isto e
que só deveríamos voltar a perguntar em janeiro de 2022.
Em 28 de dezembro de 2021, como não havia sido feito nenhum movimento pela Secult em relação
a novo processo seletivo, a diretoria geral do Teatro Castro Alves - do qual a OSBA é um corpo artístico
estável - enviou Nota Técnica à Secult solicitando Prorrogação excepcional de prazo ao Contrato de Gestão
Nº 15/2017, baseado no Parágrafo Único da Lei 9.433/2005, transcrito acima, “tendo em vista o prazo
exíguo para a elaboração de Termo de Referência e prazos legais a serem cumpridos visando a
consecução do processo seletivo para a gestão dos serviços da OSBA”. A Secult solicitou consulta à
Procuradoria Geral do Estado (PGE) e foi aberto o processo SEI Nº 054.4590.2021.0001873-03.
Após o retorno dos músicos e de membros da equipe de seu período de férias, no início de
fevereiro, conversamos presencialmente com todos em um dos ensaios para o primeiro concerto daquele
mês, bem como online, no mesmo dia, com aqueles que não fizeram parte do ensaio. O período de
renovação do contrato de gestão é sempre um período de tensão para os funcionários celetistas da ATCA,
pois nunca há a segurança de que o contrato será renovado. Na reunião presencial e na reunião online
informamos a todos o que estava acontecendo e que estávamos correndo contra o tempo para ter a
prorrogação excepcional do contrato aprovada e o Termo Aditivo Excepcional assinado, mas que estávamos
confiantes de que isto iria acontecer em tempo hábil.
Houve 02 reuniões presenciais entre Secult, TCA e ATCA, nos dias 11 e 15/02/2022, para
apresentação da proposta artística e financeira da ATCA para os 12 meses de prorrogação pleiteados e o
processo continuou tramitando. Entretanto, até o dia 03 de março de 2022 o Termo Aditivo Excepcional
ainda não estava decidido e pronto para ser assinado, a ATCA tinha que cumprir com os atos trabalhistas
legais para o caso de encerramento do contrato e, assim, todos os funcionários celetistas assinaram Aviso
Prévio neste dia. Informamos que esperávamos retratar este aviso prévio quando o Termo Aditivo
Excepcional estivesse assinado. O processo tramitou e, no dia 29 de março de 2022, foi assinado o 5º
Termo Aditivo ao Contrato de Gestão Nº 015/2017 e cancelado o aviso prévio dos celetistas, com exceção
de duas pessoas, que decidiram seguir com sua demissão.
Devemos pontuar aqui que todo este processo gerou sobrecarga de trabalho para as equipes de
direção e de coordenação durante o período, além de grande insegurança em toda a equipe e corpo
artístico, mesmo nos músicos que são servidores estatutários, pois apesar de terem seu emprego garantido
pelo Estado, não desejam ver a OSBA retornar à situação imediatamente anterior à publicização de sua
gestão, em que havia muito poucos músicos e virtualmente nenhum orçamento para a programação
artística. Para a OSBA, o TCA e o público que assiste e que acompanha este órgão público de cultura que é
a Orquestra Sinfônica da Bahia, os resultados dos cinco anos de gestão publicizada têm sido extremamente
positivos.
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b) NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS
Apresentamos abaixo o quadro de acompanhamento de desembolso das parcelas do 4º Termo
Aditivo:

Termo
Aditivo

4º
Termo
Aditivo

ACOMPANHAMENTO DO DESEMBOLSO - 4º TA
Data de
Dias de
Valor
Parcela
Data Prevista
Recebimento atraso
Previsto
16/04/2021
09 e
(publicado resumo do
146
2.223.140,99
1ª
contrato no DOE em
10/09/2021
10/04/2021)
21/07/2021
(1º Relatório Trimestral 16/12/2021
148
2.193.418,84
2ª
entregue em
20/07/2021)
26/08/2021
(Relatório Técnico com
3ª
aprovação da 1ª
04/03/2022
190
2.261.863,29
prestação de contas foi
datado de 25/08/2021)
22/01/2022
(Relatório Técnico com
24 e
4ª
aprovação da 2º
61
2.349.205,14
29/03/2022
prestação de contas foi
datado de 21/01/2022)

Valor
Recebido

Desconto

1.600.363,53 622.777,46

2.170.375,29

23.043,55

2.251.856,09

10.007,20

2.329.380,73

19.824,41

Reiteramos que 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
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
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possui, em seu rol de indicadores do Quadro de Metas, o indicador CG 3.3.1 - Provisionamento das
Obrigações trabalhistas e previdenciárias, que exigem da OS a obrigação de guarda de recursos para tal
finalidade. No entanto, essa 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 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

5

4º

abr/2021 - abr/2022

29

37

66

Conforme indicado no Relatório Anual de 2021, o quadro oficial atual da Orquestra é de 68
músicos, porém, na prática, ele é de 66 músicos ativos e deve passar a ser assim também oficialmente,
tendo em vista o quanto disposto no PROCESSO SEI Nº 022.2247.2019.0000271-40, que trata da
relotação, na Funceb, de 03 músicos do naipe de percussão lotados na OSBA, por indisciplina e baixo
desempenho artístico. Conforme informado no Relatório do 1º Trimestre do 4º Termo Aditivo e
complementado no Relatório do 3º Trimestre, foi solicitado o encerramento das atividades de somente 02
destes músicos servidores e a manutenção da atividade de 01 destes músicos. O assunto ainda está em
discussão, porém logo deverá vir a termo.
Cabe destacar que o quantitativo atual tem 06 músicos a menos que o previsto no Contrato de
Gestão Nº 015/2017, por motivos alheios à ATCA. Reiteramos mais uma vez 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 assegurar o cumprimento da cláusula contratual e também viabilizar a boa
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execução do objeto do contrato. Quanto a isto, cabe destacar que uma orquestra que visa um desempenho
artístico profissional necessita manter um corpo de, no mínimo, 80 músicos.

d) CORPO ADMINISTRATIVO
Neste trimestre foram realizados os desligamentos e contratações conforme quadro abaixo. O
processo de seleção para a contratação do assistente de arquivo, previsto para fevereiro de 2022, foi
suspenso e adiado em razão do desligamento da arquivista de partituras, de modo que a nova arquivista,
que viria a ser contratada em março, pudesse participar da seleção do seu assistente, previsão de seleção
em abril/2022. Importante salientar que as contratações ocorreram em 04/04, tendo em vista que se
aguardava a formalização do termo aditivo excepcional.
MAPA DE DESLIGAMENTOS - JANEIRO - FEVEREIRO - MARÇO - ABRIL 2022 (ATÉ 04/04)
TRIMESTRE

DATA

VAGAS

FUNÇÃO

DESLIGADO

JAN A ABRIL

12/01/2022

1

Assistente de Comunicação

Inara Rosas

JAN A ABRIL

16/01/2022

1

Assistente Arquivo de Partituras

André Fidelis

JAN A ABRIL

09/02/2022

1

Arquivista de Partituras

Ruthe Pocebon

JAN A ABRIL

01/04/2022

1

Estagiária Coordenação Artística

Camila Nunes

JAN A ABRIL

02/04/2022

1

Assistente de Produção

Tainana Andrade

JAN A ABRIL

02/04/2022

1

Spalla

Priscila Rato

TOTAL DESLIGAMENTOS

6

MAPA DE CONTRATAÇÕES EM JANEIRO-FEVEREIRO-MARÇO- ABRIL 2022 (até 04/04)
TRIMESTRE

DATA

VAGAS

FUNÇÃO

CONTRATADO

JAN A ABRIL
JAN A ABRIL

10/01/2022
09/02/2022

1
1

Assistente de Comunicação
Músico Fila - Viola

Adônis Augusto Matos
Marco Antônio Catto

JAN A ABRIL

04/04/2022

1

Arquivista de Partitura

Tamires Viana

JAN A ABRIL

04/04/2022

1

Estagiária Coordenação
Artística

Clara Souza

TOTAL CONTRATAÇÕES

4

e) APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS
Destaques mês a mês:
JANEIRO - 2022
●

VERÃO DA OSBA
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Conforme informado na seção 2, letra “a) OCORRÊNCIAS IMPORTANTES NO TRIMESTRE”,
após o restabelecimento, nos meses de outubro a dezembro de 2021, de atividades artísticas presenciais
com público, o ano de 2022 iniciou-se com o já tradicional “VERÃO DA OSBA”, programado para ocorrer
durante três dias: 07 e 08 de janeiro no Forte de Santo Antônio Além do Carmo e 09 de janeiro no Teatro
Castro Alves integrando o projeto Domingo no TCA.
O “VERÃO DA OSBA”, entretanto, teve que ser cancelado após o primeiro dia de apresentação no
Forte de Santo Antônio Além do Carmo, não tendo ocorrido as apresentações de 08 de janeiro no Forte e
de 09 de janeiro no TCA. Detalhamos abaixo o que ocorreu.
Considerando que músicos e equipe retornavam de um período de recesso entre os dias
20/12/2021 e 02/01/2022, durante o qual muitos viajaram dentro e fora do estado da Bahia e muitos se
reuniram com familiares dos quais estavam afastados há algum tempo, realizamos teste de Antígeno para a
Covid-19 em todos os músicos e todos os membros da equipe que estariam presentes na pré-produção
e/ou nas apresentações do “VERÃO DA OSBA”. O teste foi realizado no dia 04/01/2022, antes do primeiro
ensaio para o evento. Antes mesmo da realização do teste, uma musicista do naipe de violas, Laís
Guimarães dos Santos Costa, avisou-nos que havia testado positivo no dia 03/01/2022 após retornar de
viagem, tendo sido afastada antes mesmo de comparecer ao teste promovido pela ATCA no dia 04/01/2022.
Ela foi substituída por outra musicista contratada, Aby Machado, que testou negativo antes de assumir seu
lugar no concerto.
1. No dia 04/01/2021, no teste realizado pela ATCA, a musicista de clarineta, testou positivo,
foi afastada antes de adentrar o Teatro para o primeiro ensaio e substituída pelo músico
contratado Hudson Ribeiro, que testou negativo antes de assumir o lugar.
Nos dias seguintes, músicos e membros da equipe começaram a apresentar sintomas gripais e foram
testados novamente, porém, antes mesmo de serem re-testados, foram afastados, para impedir que,
qualquer que fosse o motivo dos sintomas apresentados (Covid-19, Influenza ou Gripe Comum), este não
contaminasse os demais membros da Orquestra.
2. Trompetista - chefe de naipe: testou negativo em 04/01/2022; em 06/01 apareceu com
sintomas gripais, foi afastado e substituído pelo músico contratado Orlando Afanador, que
testou negativo antes de assumir o lugar.
3. Estagiária do Arquivo de Partituras: apresentou sintomas gripais em 07/01/2022 e não foi
para o concerto deste dia; fez teleconsulta com o plano de saúde, que a orientou a aguardar
alguns dias para fazer o teste. Testou-se em 11/01/2022 e o resultado foi positivo.
4. Violinista fila: amanheceu com sintomas dia 07/01/2022, foi afastada e testou positivo. Não
foi substituída porque não havia músico violinista disponível para substituí-la sem ter
ensaiado o programa.
5. Violoncelo fila: não apresentou sintomas, mas foi afastado em 07/01/2022, por ser marido
da musicista Lírida, que havia testado positivo. Não foi substituído porque não havia músico
violoncelista disponível para substituí-lo sem ter ensaiado o programa.
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6. Montador de orquestra: apresentou dores e moleza no corpo após montagem do concerto
no dia 07/01/2022 e foi dispensado e afastado antes do término do evento neste dia.
Na manhã seguinte, em 08/01/2022, 04 outros músicos nos informaram que passaram mal durante a
madrugada e/ou amanheceram com alguns sintomas:
7. Violinista fila: em 08/01/2022 teve vômitos, diarreia, pressão baixa; testou negativo, mas
estava impossibilitada de tocar e foi afastada, sem possibilidade de substituição porque não
havia músico violinista disponível para substituí-la sem ter ensaiado o programa.
8. Violoncelo fila: em 08/01/2022 apresentou dor de cabeça e coceira na garganta. Testou
negativo no mesmo dia, mas estava impossibilitado de tocar e foi afastado, sem
substituição porque não havia músico violoncelista disponível para substituí-lo sem ter
ensaiado o programa.
9. Trompetista fila: em 08/01/2022 apresentou garganta inflamada e febre, testou positivo e foi
afastado, sem substituição porque não havia músico trompetista disponível para substituí-lo
sem ter ensaiado o programa.
10. Violinista fila: apresentou sintomas gripais em 08/01/2022, foi afastado, sem substituição
porque não havia músico violinista disponível para substituí-lo sem ter ensaiado o
programa.
Reunimo-nos, então, Diretoria Executiva, Diretoria Artística, Diretoria Administrativa-Financeira, com os
coordenadores Artístico, de Produção, Assessor de Desenvolvimento Institucional e Assessor de
Comunicação e ponderamos que era necessário cancelar os eventos dos dias 08 e 09/01/2022, por dois
motivos: i) receio de que o vírus - fosse de Covid-19, de Influenza ou qualquer outro - se espalhasse para o
público e Orquestra e ii) porque, mesmo que não houvesse esta possibilidade, já não era possível cumprir
com o programa preparado para as apresentações de 08 e 09/01/2022 com a quantidade remanescente de
músicos.
Em 08/01/2022 publicamos em nossas redes sociais o cancelamento dos eventos e parte da equipe
permaneceu no Forte de Santo Antônio durante a tarde, até as 19h, informando sobre o cancelamento ao
público que não tinha sido alcançado pelas postagens nas redes sociais e portanto se dirigiu para o evento.
Pode-se ver a imagem e o texto da postagem no perfil da OSBA no Instagram no Anexo I - Apresentações
Públicas

e

a

mensagem

em

vídeo

do

maestro

Carlos

Prazeres

no

link

https://www.instagram.com/p/CYe2AZUqBnV/.
Poucos dias depois, em 11/01/2022, foi publicado o Decreto Estadual Nº 21.027 de 10/01/2022
reduzindo a presença de público de 5.000 para 3.000 pessoas ou à ocupação ao máximo de 50%
(cinquenta por cento) da capacidade do local, nos eventos e atividades em logradouros públicos ou
privados. No dia 12/01/2022 foi publicado o Decreto Municipal Nº 35.072 de 11/01/2022 reduzindo também a
presença de público de 5.000 para 3.000 pessoas nos eventos e atividades em logradouros públicos ou
privados, desde que na data do evento o percentual de ocupação de leitos de UTI-Covid adulto esteja em
patamar igual ou inferior a 75% do total de leitos disponíveis.
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No dia 10/01/2022 se iniciou o período de férias coletivas dos músicos, que foi até 08/02/2022.
FEVEREIRO - 2022
●

SARAU INGLÊS
Como parte da série Sarau Myriam Fraga de fevereiro foi realizado o SARAU INGLÊS, assim

chamado pelo repertório com obras de compositores ingleses: “Serenata em Mi menor, Op.20”, de Edgar
Elgar; “St. Paul´s Suite”, de Gustav Holst, além de arranjos para orquestra de músicas dos Beatles John
Lennon e Paul McCartney. Foi o primeiro Sarau Myriam Fraga realizado depois da pandemia e aconteceu
na área externa da Casa Rosa, casa de shows no bairro do Rio Vermelho. Foram disponibilizados 100
ingressos gratuitos e estes se esgotaram em menos de uma hora, tendo faltado ao evento somente duas
pessoas.
Os saraus da OSBA têm um clima intimista e o maestro Carlos Prazeres convida o público a
participar, recitando poemas, cantando ou dançando e o sarau conta, às vezes, com participações especiais
de artistas. Desta vez não foi diferente. Entre as participações musicais especiais, estiveram presentes a
cantora Mari Vannucci (@mari.vannucci), o cantor Betho Wilson (@betho.wilson) e o cantor Leo Cavalcanti
(@leocavalcanti), que junto com a OSBA interpretou as icônicas “Blackbird” e “Let it be”. Quando
convidamos o público a declamar poesias, tivemos as participações de Thomas Kraack, presidente da
ATCA, Wesley Correia (@weslecorreia) e Mariana Guimarães (@marianaleatoria).
●

OSBA TALKS - Parceria com a Academia de Letras da Bahia

Mais um OSBA TALKS em parceria com a distintíssima Academia de Letras da Bahia, em que uma
obra icônica da literatura sobre a qual se debruçaram compositores clássicos é discutida por um membro da
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Academia de Letras da Bahia (ALB) e pelo maestro Carlos Prazeres. Desta vez o debate foi com o imortal
da ALB e reitor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), João Carlos Salles, sobre o poema trágico
“Fausto”, do alemão Johann Wolfgang von Goethe, publicado entre o final do século XVIII e início do século
XIX e as obras de Franz Liszt, "Sinfonia Fausto” e de Charles Gounod, a ópera “Fausto”. Ambas estreadas
no início da segunda metade do século XIX. Foi uma live muito apreciada, sendo a transmissão do OSBA
TALKS com mais visualizações das exibidas em 2021 e 2022, somando 1.646 visualizações até o final de
março deste último ano.
MARÇO - 2022
●

Baile Concerto - Todos os Carnavais são de Moraes!

Personagem fundamental na história dos carnavais e da MPB, o cantor e compositor baiano Moraes Moreira
foi o homenageado da 4ª edição do “Baile Concerto da OSBA”, que aconteceu em 5 de março (sábado), às
19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. A apresentação celebrou os 75 anos de nascimento de
Moraes Moreira, que infelizmente faleceu em 2020 e completaria a marca em 8 de julho de 2022, e também
os 50 anos do clássico disco “Acabou Chorare” (1972), dos Novos Baianos, banda da qual Moraes fez parte
no início de sua carreira. Para este momento especial, convidamos três artistas baianos: o guitarrista
Armandinho Macêdo, com quem Moraes fez história no carnaval de Salvador em cima do trio Armandinho,
Dodô e Osmar; o cantor Paulinho Boca de Cantor, parceiro de Moraes nos Novos Baianos; além da cantora
Josyara, que vem se afirmando como um dos novos talentos da música nacional. O concerto teve regência
do maestro Carlos Prazeres, direção cênica de Gil Vicente Tavares e solos do violinista Mário Soares. O
Baile Concerto também foi transmitido ao vivo pelo canal de YouTube da OSBA e foi um sucesso! Alguns
trechos

e

fotos

do

concerto

https://www.instagram.com/p/Cavay81g8-h/,

podem

ser

vistos

no

Instagram

da

OSBA:

https://www.instagram.com/p/CavhRIKguRi/

e

https://www.instagram.com/p/Ca723zpLiGF/ .
●

Série Jorge Amado - Abertura de Temporada OSBA 40 Anos

A temporada 2022 da OSBA, na qual comemoramos nossos 40 anos de fundação, começou em 11 de
março, às 20h, na Sala Principal do Teatro Castro Alves, com um concerto da Série Jorge Amado, no qual
foram apresentadas obras dos compositores alemães Johannes Brahms (1833-1897) e Carl Reinecke
(1824-1910). O “Concerto para Flauta em Ré maior, Op.283”, de Reinecke, e a “Sinfonia nº 1 em Dó menor,
Op.68”, de Brahms, compuseram o programa deste concerto de abertura, que contou com a regência do
maestro Carlos Prazeres e solo do chefe de naipe das flautas, Lucas Robatto.
●

CineConcerto - Homenagem a John Williams

O primeiro CineConcerto da OSBA de 2022 foi parar no Jornal Nacional! Ocorreram duas sessões, nos
dias 17 e 18 de março , às 20h, na Sala Principal do Teatro Castro Alves e foi dedicado à obra do
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compositor John Williams, que completou 90 anos em 8 de fevereiro deste ano. Williams possui a incrível
marca de 52 indicações ao Oscar e é o responsável por algumas das trilhas mais marcantes da história do
cinema, como "Tubarão" (1975), "E.T." (1982), "Parque dos Dinossauros" (1993), “Superman” (1978), além
das sagas “Harry Potter” e “Star Wars”. O público vibrou mais uma vez com o CineConcerto, nos dois dias,
sendo que a sessão do dia 18 de março foi também transmitida ao vivo pelo canal de YouTube da OSBA.
A TV Bahia, filiada à Rede Globo, gravou os bastidores e também alguns trechos do concerto no primeiro
dia e estava conosco nos bastidores um repórter da Rede Globo do Rio de Janeiro, Kiko Menezes,
gravando imagens para outra matéria de outro programa, com o maestro Carlos Prazeres e acabou
gostando tanto do CineConcerto e da inventividade da OSBA como um todo que indicou a matéria para o
Jornal

Nacional!

A

matéria

pode

ser

vista

no

perfil

de

Instagram

da

OSBA,

no

link

https://www.instagram.com/p/CbS1UXvAddm/.
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4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do 4° Aditivo ao Contrato de Gestão nº 015/2017 - Período 01/01/2022 a 04/04/2022
Comparativo entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados
INDICADOR

META

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº
CÓD.
INDICADOR

NOME DO
INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

PERIODICI PARÂMETRO AVALIAÇÃO DE
DADE
DESEMPENHO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

VARIÁVEL
PACTUADA

META

REALIZADO

%
ALCANCE

20

Nº de
apresentações
públicas da OSBA
previstas para
Salvador

6

9

150%

10

Nº de
apresentações
públicas
condicionadas da
OSBA realizadas
em Salvador

NA

NA

NA

20

Nº de
apresentações
públicas da OSBA
previstas para o
interior da Bahia

NA

NA

NA

10

Nº de
apresentações
públicas
condicionadas da
OSBA previstas
para o interior da
Bahia

NA

NA

NA

1

10

Percentual
pactuado de
espectadores com
avaliação positiva
para as
apresentações da
OSBA

70%

99%

141,43%

PESO

COMPONENTE FINALÍSTICO - CF

CF.1.1.1

(Nº de apresentações públicas
Apresentações
da OSBA realizadas em Salvador
públicas da OSBA
/ Nº de apresentações da OSBA
em Salvador
previstas para Salvador) x 100

CF.1.1.2

Apresentações
públicas da OSBA
em Salvador
condicionadas à
captação de
recursos

CF.1.2.1

(Nº de apresentações públicas
da OSBA realizadas no interior
Apresentações da
da Bahia/ Nº de apresentações
OSBA no interior
da OSBA previstas para o interior
da Bahia
da Bahia) x 100

C.F.1.2.2

Apresentações
condicionadas da
OSBA no interior
da Bahia
condicionadas à
captação de
recursos

(Nº de apresentações públicas
condicionadas da OSBA
realizadas no interior da Bahia/
Nº de apresentações
condicionadas da OSBA
previstas para o interior da
Bahia) x 100

5

CF.1.3

Avaliação das
apresentações da
OSBA pelos
espectadores

(Percentual de espectadores que
avaliaram positivamente as
apresentações da OSBA/
Percentual pactuado de
espectadores com avaliação
positiva para as apresentações
da OSBA) x 100

Trimestral

6

CF.2.1

Elaboração de
Novo Programa de
Extensão

(Nº de Programa de Extensão
elaborado/ Nº de Programa de
Extensão previstos) x 100

Trimestral

Nº de Programa de Extensão
previstos

Número

Programa de
Extensão
aprovado

Nº de Programa
de Extensão
previstos

0

0

0,00%

7

CF.2.2

Realização de
Novo Programa de
Extensão

(Nº de eventos do Programa de
Extensão executados/ Nº de
eventos do Programa de
Extensão previstos) x 100

Trimestral

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

1

10

Nº de eventos do
Programa de
Extensão
previstos

2

1

50,00%

1

2

3

4

(Nº de apresentações públicas
condicionadas da OSBA
realizadas em Salvador / Nº de
apresentações condicionadas da
OSBA previstas para Salvador) x
100

Trimestral

Anual

Trimestral

Anual

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

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

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

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

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

2

1

2

1
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4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do 4° Aditivo ao Contrato de Gestão nº 015/2017 - Período 01/01/2022 a 04/04/2022
Comparativo entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados
INDICADOR

META

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº
CÓD.
INDICADOR

NOME DO
INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

CF.2.3

Avaliação dos
eventos de
Extensão pelo
público
participante

(Percentual de público
participante que avalia
positivamente os eventos de
Extensão/ Percentual pactuado
de público participante que avalia
positivamente os eventos de
Extensão) x 100

Trimestral

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

1

9

CF.2.4

Manutenção do
programa de
extensão
denominado
projeto “Camerata
para Todos”

(Nº de eventos do projeto
“Camerata para Todos”
executados/ Nº de eventos do
projeto “Camerata para Todos”
previstos) x 100

Trimestral

=100% - 10 pontos
0% - 0 ponto

10

CF.3

Elaboração de um
plano de mídia

(Nº Plano de mídia realizado/ Nº
de Plano de mídia previstos) x
100

Trimestral

Nº de Plano de mídia previstos

Despesas em conformidade com
o objeto contratual / despesas
efetivadas no Relatório de
Prestação de Contas x 100

Trimestral

8

PERIODICI PARÂMETRO AVALIAÇÃO DE
DADE
DESEMPENHO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

VARIÁVEL
PACTUADA

META

REALIZADO

%
ALCANCE

10

Percentual
pactuado de
público
participante que
avalia
positivamente os
eventos de
Extensão

70%

96%

136,71%

1

10

Nº de eventos do
projeto “Camerata
para Todos”
previstos

24

48

200%

Número

Plano de mídia
entregue

Nº de Plano de
mídia previstos

NA

NA

NA

1

10

Percentual de
conformidade das
despesas

100%

100%

100%

10

Limite percentual
de execução do
orçamento de
pessoal
93% do valor do
contrato

até 93%

80,65%

100%

PESO

COMPONENTE DE GESTÃO - CG

11

12

CG 1.1.1

CG 1.2.1

Conformidade das
despesas
efetuadas pela OS
em relação ao
objeto contratual

Limite de gastos
com pessoal

Percentual do orçamento de
pessoal executado em relação
ao orçamento total previsto/
Limite percentual de execução
do orçamento de pessoal x 100
Nota: Para o cálculo do indicador
os valores serão registrados
observando o regime de
competência

Anual

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

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

1
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4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do 4° Aditivo ao Contrato de Gestão nº 015/2017 - Período 01/01/2022 a 04/04/2022
Comparativo entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados
INDICADOR

META

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº
CÓD.
INDICADOR

NOME DO
INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

PERIODICI PARÂMETRO AVALIAÇÃO DE
DADE
DESEMPENHO

PESO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

VARIÁVEL
PACTUADA

META

REALIZADO

%
ALCANCE

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
recursos
extracontratuais

14

CG 2.1.1

Aplicação do
Regulamento de
Compras

15

16

CG 3.1.1

CG 3.1.2

Aplicação do
Regulamento de
Seleção e
Contratação de
Pessoal

Pessoal
contratado de
acordo com o
requisitos
qualitativos
exigidos

Onde:
Percentual de captação de
recursos financeiros em relação
ao orçamento = Valor dos
recursos financeiros
extracontratuais captados/ Valor
do orçamento anual do contrato x
100
Nº de processos de compras
concluídos com aplicação do
Regulamento aprovado/ Nº de
processos de compras
verificados no período x 100

Anual

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

1

10

Percentual
previsto para
captação de
recursos

10%

13,91%

1,39%

Trimestral

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

1

10

Percentual de
processos de
compras
conformes

100%

100%

100%

Trimestral

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

1

10

Percentual de
processos de
seleção
conformes

100%

100%

100%

Trimestral

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

1

10

Percentual de
postos ocupados
de acordo com o
perfil exigido

100%

100%

100%

Nota: A Comissão de
Monitoramento e Avaliação 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/ Nº de
processos de seleção e
contratação de pessoal
concluídos x 100
Nota: A Comissão de
Monitoramento e Avaliação do
contrato de gestão definirá a
amostra a ser verificada
Nº de postos de trabalho
ocupados de acordo com o perfil
exigido / Nº de postos de
trabalho verificados x 100
Nota: A Comisão de
Monitoramento e Avaliação do
contrato de gestão definirá a
amostra a ser verificada
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4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do 4° Aditivo ao Contrato de Gestão nº 015/2017 - Período 01/01/2022 a 04/04/2022
Comparativo entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados
INDICADOR

META

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº

17

CÓD.
INDICADOR

NOME DO
INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

CG 3.1.3

Pessoal
contratado de
acordo com o
quantitativo
exigido

Nº postos de trabalho ocupados/
Nº de postos de trabalho
previstos x 100

18

CG 3.2.1

Capacitação dos
trabalhadores

19

CG 3.3.1

Provisionamento
das obrigações
trabalhistas e
previdenciárias

20

CG 3.3.2

Cumprimento das
obrigações
trabalhistas e
previdenciárias

21

CG 4.1.1

Manutenção
preventiva dos
bens públicos

22

CG 4.2.1

Condição de uso
dos equipamentos

23

CG 4.2.2

Condição de uso
das instalações

Nº de eventos de capacitação de
trabalhadores realizados de
acordo com o Plano de
Capacitação / Nº de eventos de
capacitação previstos no Plano
de Capacitação x 100
Valor monetário dos
provisionamentos realizados/
Valor monetário dos
provisionamentos devidos x 100
Valor monetário das obrigações
trabalhistas e previdenciárias
(encargos e salários) pagas /
Valor monetário das obrigações
trabalhistas e previdenciárias
devidas x 100
Nº de ações de manutenção
executadas / Nº de ações de
manutenção previstas no Plano
de Manutenção x 100
Nº de equipamentos em
condições de uso / Nº de
equipamentos vistoriados x 100
Nota: A Comisão de
Monitoramento e Avaliação do
contrato de gestão definirá a
amostra a ser verificada
Nº de instalações em condições
de uso / Nº de instalações
vistoriados x 100
Nota: A Comisão de
Monitoramento e Avaliação do
contrato de gestão definirá a
amostra a ser verificada

PERIODICI PARÂMETRO AVALIAÇÃO DE
DADE
DESEMPENHO

PESO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

VARIÁVEL
PACTUADA

META

REALIZADO

%
ALCANCE

Trimestral

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

1

10

Percentual de
ocupação dos
postos de trabalho

100%

95,38%

95,38%

Trimestral

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

1

10

Percentual de
realização de
Plano de
Capacitação

3

5

166,67%

Trimestral

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

1

10

Percentual de
proviosionamento
de pessoal

100%

100%

100%

1

10

Percentual de
obrigações
trabalhistas pagas

100%

100%

100%

Trimestral

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

Trimestral

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

1

10

Percentual de
ações de
manutenção
executadas

100%

100%

100%

Trimestral

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

1

10

Percentual de
equipamentos em
condição de uso

100%

100%

100%

Trimestral

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

1

10

Percentual de
instalações em
condições de uso

100%

100%

100%
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4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do 4° Aditivo ao Contrato de Gestão nº 015/2017 - Período 01/01/2022 a 04/04/2022
Comparativo entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados
INDICADOR

META

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº
CÓD.
INDICADOR

NOME DO
INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO

24

CG 5.1.1

Prestação de
Contas do
Contrato de
Gestão

Nº de Relatórios de Prestação de
Contas tempestivos

Trimestral

25

CG 5.2.1

Manifestação dos
Conselhos da OS

Nº de Relatório de Prestação de
Contas Anual submetidos ao
Conselho da OS

CG 5.3.1

Implementação do Nº ações de melhoria concluídas/
Plano de Ação de
Nº de ações de melhoria
Melhoria da
previstas no Plano para
Gestão
conclusão no período x 100

CG 5.4.1

Cumprimento de
cláusula contratual

Nº de ocorrência de
descumprimento de cláusula
contratual

CG 5.4.2

Responsabillizaçã
o de irregularidade
pelos órgãos de
controle

Nº de ocorrência de
responsabilização por
irregularidade impetrada por
órgãos de controle como AGE,
Ministério Público, TCE etc.

26

27

28

PERIODICI PARÂMETRO AVALIAÇÃO DE
DADE
DESEMPENHO

PESO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

1 = 10 pontos
0 = 0 ponto

1

10

Anual

1 = 10 pontos
0 = 0 ponto

1

Trimestral

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

1

Trimestral

Ocorrencia de descumprimento:
=>1 = 0 ponto
0 = 10 pontos

Trimestral

Ocorrência de
responsabilização
=>1 = 0 ponto
0 = 10 pontos

Trimestral

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

VARIÁVEL
PACTUADA

META

REALIZADO

%
ALCANCE

Nº previsto de
Relatórios de
Prestação de
Contas

1

1

100,00%

10

Nº previsto de
Relatório de
Prestação de
Contas Anual

2

2

100,00%

10

Percentual de
execução de
ações de melhoria

2

1

50,00%

10

Nº de ocorrência
de
descumprimento
de cláusula
contratual

0

0

100,00%

1

10

Nº de ocorrências
de
responsabilização
por irregularidade
impetrada por
órgãos de controle

0

0

100,00%

1

10

Nº de itens
previstos no Plano
de Aquisição

0

0

100%

1

COMPONENTE IMPLANTAÇÃO - CI

29

CI.1

Aquisição de bens (Nº de itens adquiridos conforme
de acordo com o
Plano de Aquisição/ Nº de itens
Plano de
previstos no Plano de Aquisição)
Aquisição
x 100
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3.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS
COMPONENTE FINALÍSTICO - CF
➢ CF.1.1.1 – Apresentações públicas da OSBA em Salvador
Meta: 06
Realizado: 09
Percentual de Alcance da Meta: 183,33%
Foram realizadas 09 apresentações com um total de público alcançado de 27.980 pessoas no
período. Seguem demonstradas no quadro abaixo as apresentações realizadas pela OSBA nos meses de
janeiro a 04 de abril de 2022.
JANEIRO 2022
DATA

LOCAL

HORÁRIO

PARTICIPANTES

FORMATO OU
PROJETO

QTDE.

PÚBLICO /
VISUALIZAÇÕES

07/01/2022

Forte de Santo
Antônio Além
do Carmo

18h

Carlos Prazeres como
regente + Corpo
orquestral

VERÃO DA OSBA

1

250

18h

Carlos Prazeres como
regente + Corpo
orquestral

18h

Carlos Prazeres como
regente + Corpo
DOMINGO NO TCA
orquestral

18h

Carlos Prazeres como
regente + Corpo
orquestral

Forte do Santo
08/01/2022 Antônio Além
do Carmo

09/01/2022

Teatro Castro
Alves

13/01/2022

Canal de
YouTube da
OSBA

VERÃO DA OSBA

O MANTO BRANCO
DE OXALÁ NA
FESTA DO
SENHOR DO
BONFIM
TOTAIS

0

0

EVENTO
CANCELADO EM
VIRTUDE DE
SURTO DE
COVID 19
EVENTO
CANCELADO EM
VIRTUDE DE
SURTO DE
COVID 19

1

4.396

2

4.646
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APRESENTAÇÕES PRESENCIAIS E ONLINE
FEVEREIRO 2022
FORMATO OU
DATA
LOCAL
HORÁRIO PARTICIPANTES
PROJETO
Regência: Carlos
Casa Rosa Rio
Prazeres +Solista:
SARAU INGLÊS
18/02/2022
20h
Vermelho
Priscila Plata (spalla) (Sarau Myriam Fraga)
+ Corpo Orquestral
Transmitido
LIVE OSBATALKS
Carlos Prazeres e
22/02/2022 pelo Instagram
19h
Tema: Fausto (Goethe,
João Carlos Salles
da OSBA
Liszt e Gounod)
TOTAIS

QTDE.

PÚBLICO /
VISUALIZAÇÕES

1

98

1

1.646

2

1.744

APRESENTAÇÕES PRESENCIAIS E ONLINE
DATA

LOCAL

Concha
Acústica - TCA
e Transmissão
05/03/2022
ao Vivo no canal
de YouTube da
OSBA

11/03/2022

Sala Principal
TCA

Sala Principal
TCA
Sala Principal
TCA e
Transmissão ao
18/03/2022
Vivo no canal de
YouTube da
OSBA
17/03/2022

Teatro do
04/04/2022 Goethe-Institut/I
CBA

MARÇO ATÉ 04 DE ABRIL DE 2022
FORMATO OU
HORÁRIO PARTICIPANTES
QTDE.
PROJETO
Regência: Carlos
Prazeres +
Solista: Mário Soares
(violino) + Corpo
BAILE CONCERTO
orquestral + Cantores
TODOS OS
19h
1
convidados:
CARNAVAIS SÃO
Paulinho Boca de
DE MORAES
Cantor
Armandinho Macêdo
Josyara
SÉRIE JORGE
Solista: Lucas
AMADO
20h
1
Robatto (flauta)
ABERTURA DE
TEMPORADA 2022
Solista: André Becker
20h
CINECONCERTO
1
(saxofone)

PÚBLICO /
VISUALIZAÇÕES

Presencial: 1.847
Online: 8.653

590

1.257

20h

Solista: André Becker
LIVE
(saxofone)
CINECONCERTO

1

Presencial: 1.194
Online: 7.969

19h

Quinteto da Bahia
Violinos: Dâmaris dos
Santos, Lírida Lima;
Violoncelo: Ítalo
Nogueira; Viola: Laís
Guimarães;
Contrabaixo

1

80

SÉRIE CARYBÉ
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(convidado): Rodolfo
Lima
TOTAIS

7

21.590

No Anexo I encontram-se as divulgações das apresentações da OSBA realizadas em mídia.
➢ CF.1.1.2 – Apresentações públicas da OSBA em Salvador condicionadas à captação de recursos
Meta: NA
Realizado: 01
Percentual de Alcance da Meta: NA
O VERÃO DA OSBA só foi possível de ser realizado graças à captação de recursos ocorrida no
trimestre anterior. Mesmo não tendo sido uma meta neste 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão
Nº 015/2017, este é um resultado importante de ser apresentado, que requer atenção em dois
sentidos: a ATCA/OSBA foi exitosa na sua estratégia de captação de recursos e busca de marcas
parceiras; o resultado positivo ocorreu em tempo exíguo (dezembro de 2021) e ainda em meio à
crise na área de cultura diante do cenário econômico causado pela COVID 19.
➢ CF.1.2.1 – Apresentações da OSBA no Interior da Bahia
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.1.2.2 – Apresentações 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 da OSBA pelos espectadores
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Meta: 70%
Realizado: 99%
Percentual de Alcance da Meta: 141,4%
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 103 formulários. Quanto ao nível de satisfação do público, foram: 8,7% satisfeitos e
90,3% muito satisfeitos. No Anexo II encontram-se os registros para verificação.
Também incluímos um Relatório de Mídias Sociais, que traz uma visão mais detalhada do
engajamento do público com as redes da OSBA.
CF.2.1 – Elaboração de Novo Programa de Extensão
Meta: 01
Realizado: 01
Percentual de Alcance da Meta: 100%
O Plano de extensão foi apresentado à Secult anexo ao Ofício ATCA Nº 39/2021 em 06 de maio de
2021.
➢ CF.2.2 – Realização de Novo Programa de Extensão
Meta: 02
Realizado: 01
Percentual de Alcance da Meta: 50%
O Novo Programa de Extensão são as atividades de extensão além do projeto “Cameratas para
Todos”. De acordo com a Proposta Artística para o 4º Termo Aditivo, deveria ter sido realizada,
dentro do Novo Programa de Extensão, 01 Oficina para Filarmônicas neste trimestre. Isto,
entretanto, infelizmente não ocorreu, pois toda a equipe de gestores se encontrava completamente
envolvida no processo do Termo Aditivo Excepcional mencionado no item 2. “a) OCORRÊNCIAS
IMPORTANTES NO TRIMESTRE”. Este foi um período em que a equipe trabalhou excessivamente,
para cumprir com as demandas do dia a dia e com as atividades necessárias para a tramitação do
Termo Excepcional. Além disso, o setor responsável pela Extensão é o mesmo setor responsável
pela captação de recursos e tem se dedicado muito a esta última ação. Estamos buscando um
melhor planejamento e distribuição das atividades dentro da OSBA.
Ocorreu, por outro lado, a realização de duas reuniões iniciais, sendo uma com Lucas
Robatto (Chefe de Naipe de Flautas) e Paulo Zorzetto (Chefe de Naipe de Percussão) com o
objetivo de iniciar a construção de um plano pedagógico para as Oficinas da OSBA/2022, que estão
condicionadas à captação de recursos extra-contratuais. Também importante pontuar a finalização
da Academia Virtual da OSBA, com a exibição em vídeo do concerto de Conclusão de Curso, em
que os alunos, acompanhados por alguns dos professores e outros músicos da OSBA,
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interpretaram uma obra do compositor Alberto Nepomuceno, “Batuque”, de sua Série Brasileira.
Este vídeo alcançou o total de 177 visualizações.
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➢ CF.2.3 – Avaliação dos Eventos de Extensão pelo público participante
Meta: 70%
Realizado: 95,7%
Percentual de Alcance da Meta: 136,7%
Foram realizadas avaliações das atividades do Projeto Cameratas para Todos veiculadas nas redes
sociais, bem como das apresentações presenciais, por meio de formulário de pesquisa digital
(Google Forms) com link de acesso divulgado no Instagram. Ao longo do trimestre foram recebidos
23 formulários. Quanto ao nível de satisfação, 4,3% está satisfeito e 91,4% muito satisfeito. No
Anexo III encontram-se os registros para verificação.
➢

CF.2.4 – Manutenção do programa de extensão denominado projeto “Cameratas para Todos”
Meta: 24
Realizado: 48
Percentual de Alcance da Meta: 200%
A Orquestra Sinfônica da Bahia, no intuito de fazer cumprir as metas relativas ao projeto
“Cameratas para Todos”, que tem como objetivo criar oportunidades de apreciação musical com
vistas à difusão e o acesso à música erudita e popular, contribuindo para a formação cidadã dos
baianos, está em pleno processo de articulação para que as Cameratas possam circular por
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associações comunitárias, museus, ONGs, hospitais, escolas das redes pública e privada, entre
outros espaços. Iniciamos o ano de 2022 com articulações que estão levando as cameratas para
Bibliotecas Públicas do Estado da Bahia, grupos sociais (ex.: participação nos 40 anos do GRUMAP
– Grupo de Mulheres do Alto das Pombas), escolas públicas do município de Salvador etc. Como
estratégia, das 8 apresentações mensais fora do complexo do TCA, estamos realizando concertos
periódicos em algumas instituições, que já eram atendidas pelo projeto antes da pandemia de
Covid-19.
Este momento envolveu a estratégia para o retorno de todas as apresentações no formato
presencial a partir de abril. Desta forma, a assessoria de desenvolvimento institucional, responsável
pelas ações de Extensão da Orquestra, realizou as seguintes atividades: reunião presencial com
todas as cameratas para a volta ao formato presencial; contato e articulação com entidades
parceiras para organização das agendas, organização junto à equipe de produção da OSBA para
alinhamento da execução do projeto.
Foram realizadas 48 apresentações neste trimestre, entre vídeos veiculados nas plataformas
digitais da Orquestra e nas de parceiros, bem como apresentações presenciais, como o Café com
as Cameratas e outros, alcançando um público de 5.927 pessoas ou visualizações nas redes. 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.
PROJETO CAMERATAS PARA TODOS
APRESENTAÇÕES PRESENCIAIS E ONLINE - CAMERATAS
JANEIRO 2022
FORMATO OU
PROJETO
Café com as
Cameratas Presencial
Café com as
Cameratas Presencial
Café com as
Cameratas Presencial

Foyer do Teatro
Castro Alves
Foyer do Teatro
Castro Alves
Foyer do Teatro
Castro Alves

Café com as
Cameratas Presencial

Foyer do Teatro
Castro Alves

Café com as
Cameratas #Drops

LOCAL

DATA

CAMERATA

QTDE.

PÚBLICO /
VISUALIZAÇÕES

04/01/2022

BAHIA CORDAS

1

6

05/01/2022

QUARTETO NOVO

1

5

06/01/2022

QUARTETO NOVO

1

14

BAHIA CORDAS

1

0
(cancelada por
problema de saúde
de um dos membros)

Vídeo do Sexteto OPUS
LUMEN - interpreta o "1º
Movimento Suíte nº1 Alvorada", de Edvard
Grieg.

1

330

07/01/2022

Instagram da OSBA
@orquestrasinfonica 18/1/2022
dabahia
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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

Vídeo do Sexteto OPUS
LUMEN - interpreta o "1º
Movimento Suíte nº1 Alvorada", de Edvard
Grieg.
Vídeo do Sexteto OPUS
Instagram da
LUMEN - interpreta o "1º
Associação Amigos
19/1/2022
Movimento Suíte nº1 do Teatro Castro
Alvorada", de Edvard
Alves @amigostca
Grieg.
Vídeo do Sexteto OPUS
Instagram do
LUMEN - interpreta o "1º
Palacete das Artes 20/1/2022
Movimento Suíte nº1 @palacetedasartes
Alvorada", de Edvard
Grieg.
Vídeo do Sexteto OPUS
Instagram do
LUMEN - interpreta o "1º
Instituto Geográfico
20/1/2022
Movimento Suíte nº1 e Histórico da Bahia
Alvorada", de Edvard
@ighbahia
Grieg.
Vídeo do Sexteto OPUS
Instagram do Museu
LUMEN - interpreta o "1º
de Arte da Bahia
21/1/2022
Movimento Suíte nº1 @museudeartedaba
Alvorada", de Edvard
hia
Grieg.
Vídeo do Sexteto OPUS
Instagram do Museu
LUMEN - interpreta o "1º
Geológico da Bahia
21/1/2022
Movimento Suíte nº1 @museugeologicoda
Alvorada", de Edvard
bahia
Grieg.
Vídeo do Quarteto
QUADRO SOLAR Instagram da OSBA
interpreta a música
@orquestrasinfonica 24/1/2022
"Quem Sabe", do
dabahia
compositor brasileiro
Carlos Gomes.
Vídeo do Quarteto
Instagram do Teatro
QUADRO SOLAR Castro Alves
interpreta a música
24/01/2022
@teatrocastroalveso
"Quem Sabe", do
ficial
compositor brasileiro
Carlos Gomes.
Vídeo do Quarteto
Instagram da
QUADRO SOLAR Associação Amigos
24/01/2022
interpreta a música
do Teatro Castro
"Quem Sabe", do
Alves @amigostca
compositor brasileiro
Instagram do Teatro
Castro Alves
19/1/2022
@teatrocastroalveso
ficial

1

117

1

27

1

184

1

72

1

104

1

58

1

313

1

71

1

33

30

Café com as
Cameratas #Drops

Instagram do
Instituto Geográfico
25/01/2022
e Histórico da Bahia
@ighbahia

Café com as
Cameratas #Drops

Instagram do
Palacete das Artes 25/01/2022
@palacetedasartes

Café com as
Cameratas #Drops

Instagram do Museu
de Arte da Bahia
25/01/2022
@museudeartedaba
hia

Carlos Gomes.
Vídeo do Quarteto
QUADRO SOLAR interpreta a música
"Quem Sabe", do
compositor brasileiro
Carlos Gomes.
Vídeo do Quarteto
QUADRO SOLAR interpreta a música
"Quem Sabe", do
compositor brasileiro
Carlos Gomes.
Vídeo do Quarteto
QUADRO SOLAR interpreta a música
"Quem Sabe", do
compositor brasileiro
Carlos Gomes.
TOTAL

1

40

1

94

1

73

17

1.541

APRESENTAÇÕES PRESENCIAIS E ONLINE - CAMERATAS
FEVEREIRO 2022
FORMATO OU
PROJETO

LOCAL

DATA

CAMERATA

Vídeo do QUARTETO
Instagram da
NOVO - Interpreta velha
Café com as Cameratas
OSBA
16/2/2022 modinha n° 1 da 1° suite
#Drops
@orquestrasinfonic
brasileira de Lorenzo
adabahia
Fernandez
Vídeo do QUARTETO
Instagram do
NOVO - Interpreta velha
Café com as Cameratas Teatro Castro Alves
16/2/2022 modinha n° 1 da 1° suite
#Drops
@teatrocastroalves
brasileira de Lorenzo
oficial
Fernandez
Vídeo do QUARTETO
Instagram da
NOVO - Interpreta velha
Café com as Cameratas Associação Amigos
16/2/2022 modinha n° 1 da 1° suite
#Drops
do Teatro Castro
brasileira de Lorenzo
Alves @amigostca
Fernandez
Instagram do
Vídeo do QUARTETO
Museu Geológico
NOVO - Interpreta velha
Café com as Cameratas
da Bahia
17/2/2022 modinha n° 1 da 1° suite
#Drops
@museugeologico
brasileira de Lorenzo
dabahia
Fernandez

QTDE.

PÚBLICO /
VISUALIZAÇÕES

1

518

1

249

1

41

1

54

31

Instagram do
Vídeo do QUARTETO
Museu de Arte da
NOVO - Interpreta velha
Café com as Cameratas
Bahia
17/2/2022 modinha n° 1 da 1° suite
#Drops
@museudeartedab
brasileira de Lorenzo
ahia
Fernandez
Sala de Ensaios da
Ensaio aberto
Osba no Piso C,
17/2/2022
QUADRO SOLAR
Ala B.
Vídeo do QUARTETO
Instagram do
NOVO - Interpreta velha
Café com as Cameratas
Palacete das Artes 18/2/2022 modinha n° 1 da 1° suite
#Drops
@palacetedasartes
brasileira de Lorenzo
Fernandez
Vídeo do QUARTETO
Instagram do
NOVO - Interpreta velha
Café com as Cameratas Instituto Geográfico
18/2/2022 modinha n° 1 da 1° suite
#Drops
e Histórico da
brasileira de Lorenzo
Bahia @ighbahia
Fernandez
Vídeo da BAHIA
Instagram da
CORDAS - Interpreta o
Café com as Cameratas
OSBA
22/02/2022 1º mov do Concerto para
#Drops
@orquestrasinfonic
Cordas em Ré Maior de
adabahia
Antonio Vivaldi
Vídeo da BAHIA
Instagram do
CORDAS - Interpreta o
Café com as Cameratas Teatro Castro Alves
22/02/2022 1º mov do Concerto para
#Drops
@teatrocastroalves
Cordas em Ré Maior de
oficial
Antonio Vivaldi
Vídeo da BAHIA
Instagram da
CORDAS - Interpreta o
Café com as Cameratas Associação Amigos
22/02/2022 1º mov do Concerto para
#Drops
do Teatro Castro
Cordas em Ré Maior de
Alves @amigostca
Antonio Vivaldi
Instagram do
Vídeo da BAHIA
Museu Geológico
CORDAS - Interpreta o
Café com as Cameratas
da Bahia
23/02/2022 1º mov do Concerto para
#Drops
@museugeologico
Cordas em Ré Maior de
dabahia
Antonio Vivaldi
Museu de Arte da
Apresentação
23/02/2022
QUADRO SOLAR
Bahia
Instagram do
Vídeo da BAHIA
Museu de Arte da
CORDAS - Interpreta o
Café com as Cameratas
Bahia
24/02/2022 1º mov do Concerto para
#Drops
@museudeartedab
Cordas em Ré Maior de
ahia
Antonio Vivaldi
Foyer do Teatro
Ensaio aberto
24/02/2022
OPUS LUMEN
Castro Alves

1

169

1

15

1

262

1

103

1

348

1

183

1

54

1

22

1

20

1

92

1

23

32

Café com as Cameratas
Presencial

Foyer do Teatro
Castro Alves

25/02/2022

OPUS LUMEN

1

20

TOTAL

8

2.173

APRESENTAÇÕES PRESENCIAIS E ONLINE - CAMERATAS
MARÇO 2022
FORMATO OU
PROJETO
Apresentação
Apresentação
Apresentação
Apresentação

LOCAL
Escola Municipal
Tertuliano Góes.
18h30
Museu de Arte da
Bahia. 19h
Palacete das Artes.
16h
Foyer do Teatro
Castro Alves. 8h30

DATA

CAMERATA

QTDE.

PÚBLICO /
VISUALIZAÇÕES

08/03/2022

CAMERATA QUARTETO
NOVO

1

61

1

16

1

16

1

6

CAMERATA BAHIA
CORDAS
CAMERATA QUARTETO
10/03/2022
NOVO
CAMERATA BAHIA
16/03/2022
CORDAS
09/03/2022

Café com as
Cameratas #Drops

Instagram da OSBA
@orquestrasinfonicad 17/03/2022
abahia

Vídeo do QUADRO
SOLAR - Interpreta
London Trio n°1 - I mov
de Joseph Haydn

1

920

Café com as
Cameratas #Drops

Instagram do Teatro
Castro Alves
17/3/2022
@teatrocastroalvesofi
cial

Vídeo do QUADRO
SOLAR - Interpreta
London Trio n°1 - I mov
de Joseph Haydn

1

474

17/3/2022

Vídeo do QUADRO
SOLAR - Interpreta
London Trio n°1 - I mov
de Joseph Haydn

1

42

1

52

Café com as
Cameratas #Drops

Instagram da
Associação Amigos
do Teatro Castro
Alves @amigostca

Café com as
Cameratas #Drops

Instagram do Museu
Geológico da Bahia
@museugeologicoda
bahia

18/3/2022

Vídeo do QUADRO
SOLAR - Interpreta
London Trio n°1 - I mov
de Joseph Haydn

Café com as
Cameratas #Drops

Instagram do Museu
de Arte da Bahia
18/3/2022
@museudeartedabah
ia

Vídeo do QUADRO
SOLAR - Interpreta
London Trio n°1 - I mov
de Joseph Haydn

1

147

Café com as
Cameratas #Drops

Instagram do Instituto
Geográfico e
18/3/2022
Histórico da Bahia
@ighbahia

Vídeo do QUADRO
SOLAR - Interpreta
London Trio n°1 - I mov
de Joseph Haydn

1

102

33

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

Instagram da OSBA
@orquestrasinfonicad 23/3/2022
abahia
Instagram do Teatro
Castro Alves
@teatrocastroalvesofi
cial
Instagram da
Associação Amigos
do Teatro Castro
Alves @amigostca
Instagram do Museu
Geológico da Bahia
@museugeologicoda
bahia
Instagram do Museu
de Arte da Bahia
@museudeartedabah
ia

Vídeo da OPUS LUMEN
- Interpreta A morte de
Ase, de Joseph Haydn

1

197

23/3/2022

Vídeo da OPUS LUMEN
- Interpreta A morte de
Ase, de Joseph Haydn

1

98

23/3/2022

Vídeo da OPUS LUMEN
- Interpreta A morte de
Ase, de Joseph Haydn

1

11

24/03/2022

Vídeo da OPUS LUMEN
- Interpreta A morte de
Ase, de Joseph Haydn

1

11

Vídeo da OPUS LUMEN
24/03/2022 - Interpreta A morte de
Ase, de Joseph Haydn

1

60

16

2.213

TOTAL
➢ CF.3 – Elaboração de um plano de mídia
Meta: 01
Realizado: 01
Percentual de Alcance da Meta: 100%

O Plano de Mídia foi apresentado anexo ao Ofício ATCA nº 39/2021 enviado à Secult 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 retornou ao presencial
desde julho de 2021, inclusive algumas apresentações ocorreram no canal de YouTube da OSBA e
em suas redes sociais, mesmo tendo a presença do público, face às metas pactuadas no 4º Termo
Aditivo ao Contrato de Gestão 015/2017. Destaque para as despesas com a folha de pessoal,
serviços de gravação audiovisual, mixagem, edição dos vídeos para veiculação nas redes sociais e
cachês aos músicos convidados.
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➢ CG.1.2.1 – Limite de gastos com pessoal
Meta: até 93% do valor do contrato para um ano de contrato
Realizado Acumulado: 80,65%
Percentual de Alcance da Meta: 100%
As despesas com a remuneração da equipe contratada ficaram dentro do percentual máximo
conforme indicador. Segue abaixo demonstrativo com a memória de cálculo.
Gastos com recursos humanos previstos em contrato original

Total remuneração pessoal trimestre
jan a mar/22

Valor total trimestre 4º TA Contrato

%

R$ 1.940.683,30

R$ 2.349.205,14

82,61%

Total remuneração pessoal trimestre
jan a mar/22

Valor total trimestre 4º TA Contrato

%

R$ 1.835.585,16

R$ 2.349.205,14

78,14%

Total executado pessoa 4º TA Contrato
abril/21 a mar/22

Total previsto pessoal 4º TA Contrato
abril/21 a mar/22

Valor total 4º TA Contrato

%

R$ 7.280.751,12

R$ 7.755.128,22

R$ 9.027.628,26

80,65%

Gastos executados com pessoal

Gastos com pessoal

➢ CG.1.3.1 – Captação de recursos extracontratuais
Meta: 10% do valor total do contrato de gestão (R$ 902.762,83)
Realizado Acumulado: R$272.942,53
Percentual de Alcance da Meta Acumulado: 30,23%
O ano de 2022 iniciou-se ainda com os desafios e avanços apresentados no último relatório
trimestral (out-dez de 2021) no que tange a conjuntura nacional, os limites da política de cultura do
governo federal (Lei Rouanet), ao mesmo tempo em que aprofunda na ATCA a relação estratégica
criada com os potenciais parceiros/marcas de aproximação com a OSBA.
Apresentamos abaixo as ações planejadas e as realizadas durante este trimestre, em relação à
captação de recursos extracontratuais.
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1. Plano Anual OSBA 2021, renovado para captação de recursos em 2022 - A OSBA teve seu
projeto PRONAC 20455,. O projeto refere-se ao Plano Anual de 2021 o que condiciona uma
atenção especial na apresentação e execução em função da defasagem orçamentária, já que ele foi
escrito em 2020, 2 anos atrás. As perspectivas diante do cenário da Secretaria Especial da Cultura,
do Ministério do Turismo não são das melhores. Tivemos depoimentos de outras instituições e
parceiros no campo da cultura sobre a extrema dificuldade de execução dos projetos aprovados.
Mesmo diante do desafio deste cenário nacional no campo da política de cultura, a ATCA/OSBA
está em fase de apresentação do mesmo visando a alcançar parceiros interessados e prioriza esta
apresentação com foco na execução para 2022.
2. Elaboração de Planejamento de Captação de Recursos: planejamento elaborado. Objetivos:
diversificar e ampliar as fontes de recurso da Associação Amigos do Teatro Castro Alves para
fortalecer os programas, projetos, ações e produtos da Orquestra Sinfônica da Bahia buscando
apoio nas pequenas, médias e grandes empresas, embaixadas, editais públicos/empresariais e
financiamento coletivo para o ano comemorativo dos 40 anos da OSBA.
3. Fortalecimento da relação com a empresa Smart Audius, com apoio a dois concertos (janeiro e
março), além do envolvimento da empresa apresentando a OSBA para empresas parceiras:
participação direta em dois concertos; presença nas atividades da OSBA; 6 reuniões de articulação;
prospecção de apoio à programação artística da OSBA em 2022; apresentação da ATCA à
empresa, gerando interesse do principal executivo em compor o quadro de associados da ATCA,
contribuindo no fortalecendo a organização social.
4. Criação de diálogo estruturante com o NUBANK. Como apresentado no último relatório, a
relação com o Nubank se iniciou ao final de 2021 e, desde então, eles fazem parte da nossa lista de
convidados para os concertos, como forma de aproximação institucional. Foram realizadas 4
grandes reuniões com os executivos do banco para construção de um planejamento conjunto, cujo
primeiro passo é o NUBANK analisar agora a programação artística 2022 da OSBA.
5. Articulação com o SALVADOR SHOPPING através da rede de relação empresarial dos executivos
da Smart Audius que têm contribuído com o processo de ampliação do escopo de empresas com
potencial de patrocinar a OSBA. A diretoria de Marketing do Shopping foi convidada para o BAILE
CONCERTO, ficando no camarote da Concha Acústica.. Após este primeiro momento já foram
realizadas duas reuniões com a equipe de Marketing. O próximo passo é a apresentação da
programação artística da OSBA em 2022, para a construção de parcerias e realização de eventos
pontuais com esta marca.
6. Contato com a SHERWIN-WILLIAMS, que também ocorreu em formato muito próximo ao do
Salvador Shopping. É mais uma empresa que faz parte da rede de relações da Smart Audius. O
executivo da empresa demonstra interesse na parceria e no apoio aos concertos da OSBA como
forma de difundir e agregar valor à marca, que está se estruturando na Bahia.
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7. Conversa com o ESPORTE CLUBE BAHIA que, apesar de não poder, por seu estatuto, ser
patrocinador direto de projetos da Orquestra, é um parceiro estratégico para a prospecção de ações
e eventos conjuntos que envolvam os jogos, o acervo musical do clube e eventos corporativos com
apoio de marcas parceiras do clube. A relação com a OSBA foi através de articulação com a
Assessoria do Gabinete da vereadora Marta Rodrigues (PT). Já houve uma reunião com o diretor
de marketing do Clube para a prospecção de uma ação ainda em 2022.
8. Reaproximação com o INSTITUTO CERVANTES/CONSULADO GERAL DA ESPANHA e o
CONSULADO DA ITÁLIA, que já são parceiros da OSBA e com os quais realizamos reuniões com
o intuito de viabilizar concertos especiais com repertório de compositores importantes da música de
concerto de cada país.
9. Elaboração de projetos executivos - Após os diálogos e reuniões com potenciais parceiros,
elaboramos projetos executivos com a programação artística da OSBA para buscar parcerias,
apoios e patrocínios. Está sendo dada atenção especial aos produtos da OSBA que fazem parte
das metas condicionadas à captação de recursos (OSBA na Estrada; Dois de Julho; Verão da
OSBA; Oficinas para filarmônicas etc.), mas também com atenção à possibilidade de venda de
cotas de apoio a concertos e outras ações da OSBA, assim ampliando o escopo de captação total.
Como resultado deste trabalho seis projetos executivos já estão elaborados e finalizados, com
diagramação e arte final, dentre eles o “Natal da OSBA”, o “Verão da OSBA 2023”, “Baile Concerto
2023” etc.
10. Monitoramento dos Projetos Enquadrados na Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei
Rouanet) - através deste monitoramento identificamos que o projeto do Plano Anual OSBA 2021
havia sido renovado para captação de recursos em 2022, conforme primeiro item deste relato.
11. Elaboração de campanha para financiamento coletivo do Livro/Doc OSBA 40 anos - Dentro do
ano comemorativo aos 40 anos da OSBA, um dos projetos prospectados pela ATCA/OSBA é a
produção, edição e publicação de um registro histórico destas 4 décadas. Foi elaborada a proposta
do livro “OSBA 40 Anos”, um registro escrito e ilustrado de uma marca histórica para a cultura
baiana e brasileira. A publicação tem por objetivo tornar conhecida a história da Orquestra, através
de depoimentos vivos dos fundadores, músicos, maestros, parceiros, autoridades e entidades que
fizeram e fazem a história e a memória destas 4 décadas. Pesquisa bibliográfica, acervo
iconográfico, entrevistas e depoimentos trazem vida a uma narrativa de recordações importantes
sobre marcos que remetem à origem, aos projetos especiais, aos diversos concertos e
apresentações musicais etc.,valorizando e difundindo o valor simbólico, artístico e cultural da
Orquestra Sinfônica da Bahia. Como parte do projeto, além do seu produto físico deseja-se também
lançá-lo em formato digital, com a possibilidade do uso de ferramenta de áudio para acessibilidade
aos deficientes visuais. Para a busca de financiamento estão sendo estudadas três estratégias de
captação: financiamento coletivo pela plataforma Catarse (duas reuniões já foram realizadas com a
diretora nacional da plataforma); relação com a editora Solisluna (que após três reuniões já avança
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na formatação do roteiro e busca outras alternativas de captação); patrocínio direto com as marcas
parceiras. O livro compõe o escopo do projeto enquadrado da Lei Rouanet de comemorações dos
40 anos da OSBA em 2022.
➢ 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%
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 da seleção realizada neste
trimestre para reposição de vaga em razão de desligamento da arquivista de partituras cujo
processo de seleção foi publicado em 23 de fevereiro de 2022. Importante ressaltar que estava
previsto a realização de processo seletivo para recomposição da vaga de assistente de arquivo,
sendo o mesmo suspenso considerando que a contratação do arquivista deveria acontecer antes de
modo que participasse da seleção do assistente de arquivo. O edital para a seleção do assistente
foi publicado em 07/04/2022.
➢ 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.
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➢ CG.3.1.3 – Pessoal contratado de acordo com o quantitativo exigido
Meta: 100%
Realizado: 95,38%
Percentual de Alcance da Meta: 95,38%
Até o dia 04/04/2022, a OS está com um quadro de 62 pessoas, de um total de 65 pessoas
pactuadas para o atual aditivo do contrato de gestão.
Encontra-se em aberto:
●

01 vaga de assistente de arquivo - em razão de desligamento do profissional em janeiro/22,
tendo sido adiado o processo seletivo para recomposição da vaga em razão de
desligamento da arquivista de partituras em fevereiro/2022, conforme mencionado no item
2, letra d deste relatório e indicador CG.3.1.1;

●

01 vaga de assistente de produção - em razão de desligamento da profissional que solicitou
a execução da rescisão contratual a partir de aviso prévio entregue pela ATCA a todos os
seus empregados em 03/03/2022, medida necessária em cumprimento da legislação
trabalhista face o término de vigência do contrato de gestão em 04/04/22, e ainda sem
formalização de termo aditivo com prorrogação de vigência em 05/04/23;

●

01 vaga músico - spalla - idem ao item acima, desligamento da profissional que solicitou a
execução da rescisão contratual a partir de aviso prévio entregue pela ATCA a todos os
seus empregados em 03/03/2022.

Segue quadro com os desligamentos e contratações realizadas no trimestre.
MAPA DE DESLIGAMENTOS - JANEIRO - FEVEREIRO - MARÇO - ABRIL 2022 (ATÉ 04/04)
TRIMESTRE

DATA

VAGAS

JAN A ABRIL

12/01/2022

1

Assistente de Comunicação

FUNÇÃO

Inara Rosas

DESLIGADO

JAN A ABRIL

16/01/2022

1

Assistente Arquivo de Partituras

André Fidelis

JAN A ABRIL

09/02/2022

1

Arquivista de Partituras

Ruthe Pocebon

JAN A ABRIL

01/04/2022

1

Estagiária Coordenação Artística

Camila Nunes

JAN A ABRIL

02/04/2022

1

Assistente de Produção

Tainana Andrade

JAN A ABRIL

02/04/2022

1

Spalla

Priscila Rato

TOTAL DESLIGAMENTOS

6

MAPA DE CONTRATAÇÕES EM JANEIRO-FEVEREIRO-MARÇO- ABRIL 2022 (até 04/04)
TRIMESTRE

DATA

VAGAS

FUNÇÃO

CONTRATADO

JAN A ABRIL
JAN A ABRIL

10/01/2022
09/02/2022

1
1

Assistente de Comunicação
Músico Fila - Viola

Adônis Augusto Matos
Marco Antônio Catto

JAN A ABRIL

04/04/2022

1

Arquivista de Partitura

Tamires Viana
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04/04/2022

1

TOTAL CONTRATAÇÕES

4

JAN A ABRIL

Estagiária Coordenação
Artística

Clara Souza

➢ CG.3.2.1 – Capacitação dos trabalhadores
Meta: 3
Realizado: 5
Percentual de Alcance da Meta: 166,6%
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.
Durante o trimestre foi realizada uma capacitação interna, conforme descrito abaixo:
●

Capacitação Técnica para Jovens Aprendizes
○

Capacitação Comportamental e Técnica, desenvolvida por Gestão de Pessoas, para
desenvolvimento de soft e hard Skill
Período: 27 e 28/01 e 04 e 10/02
Público-alvo: Jovem Aprendiz (3 pessoas)
Temas: relacionamento interpessoal; flexibilidade; gestão do tempo; trabalho em
equipe e comunicação assertiva.
Carga horária: 8h

Segue no Anexo VI registros da capacitação citada.
Nos trimestres anteriores foram realizadas
●

Treinamento sobre “Direitos Autorais na Prática”, ministrado pela Music Rio Academy
Período: 03 a 07/05/2021
Público Alvo: arquivo da Osba
Participante: arquivista de partituras
Carga horária: 17h30

●

Treinamento de primeiros socorros através da parceria com a Fundação José Silveira
Data: 06/12/2021
Público Alvo: todas a equipe da Osba
Participantes: 11 colaboradores
Carga horária: 4h.
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●

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

Ressalta-se que das três capacitações previstas no plano, foi realizada uma das atividades
previstas. No entanto, é necessário citar novamente que não houve previsão orçamentária para o
treinamento da equipe, dependendo de captação, realização de parcerias ou de desenvolvimento
de capacitações internas, ministradas por membros da equipe. Sendo assim, ao longo do aditivo
foram realizadas 5 ações.
➢ 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$331.890,01, sendo o valor total acumulado (1º + 2º +
3º + 4º ano + 5º ano de contrato) de R$3.581.497,75. Ressalta-se que, em razão do pagamento de
⅓ de férias e rescisões, foi executado o valor de R$143.686,82. Subtraindo-se esse valor do
montante reservado, tem-se ao final deste trimestre um saldo de provisionamento de
R$3.437.810,93.
Segue, anexado ao demonstrativo analítico de receitas e despesas do período (item 4.3), relatório
com o detalhamento de tais valores.
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
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relativa ao período foi efetivado pela Secult em atraso (vide quadro item 2, b do relatório),
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 de equipamentos de informática e contratada a limpeza dos sonex prevista
para o 3º trimestre, sendo a realização do serviço programada para o dia 09/04.
➢ 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%
A manutenção que cabe à ATCA vem sendo executada, porém entramos na época das chuvas no
mês de março e o teto da Sala de Ensaios no Piso C voltou a apresentar goteiras, agora em mais
locais do que antes. Por conta disto, o piano que ficava nesta sala foi levado para a sala de pianos
contígua ao Palco, no Piso -1 e algumas lâmpadas da sala foram queimadas. Por ser uma
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manutenção estrutural, realizada pelo Teatro Castro Alves, o Teatro já foi informado da necessidade
de restauração no telhado e teto, bem como da substituição das lâmpadas.
➢ 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 janeiro de 2022 a 04 de abril de 2022, período
objeto deste relatório.
➢ CG.5.2.1 – Manifestação dos Conselhos da OS
Meta: 02
Realizado: 02
Percentual de Alcance da Meta: 100%
Apresenta-se este relatório trimestral com a avaliação e aprovação dos Conselhos da OS.
Apresentou-se o relatório anual de prestação de contas com a avaliação e aprovação do Conselho
da OS.
➢ CG.5.3.1 – Implementação do Plano de Ação de Melhoria da Gestão
Meta: 2
Realizado: 1
Percentual de Alcance da Meta: 50%
Foram propostas, nos relatórios de prestação de contas de períodos anteriores, 02 ações, das quais
uma foi finalizada, conforme relatório do trimestre anterior: Foi constituído o grupo de trabalho
composto por membros da ATCA, CAMERATAS, TCA e FUNCEB e realizadas 04 reuniões, das
quais se produziu um relatório, que foi enviado à CMA em 31/12/2021, com proposta de atualização
da base legal para o projeto “Cameratas para Todos”. Ainda não obtivemos resposta.
A segunda atividade, “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”, ainda não foi concluída. Somos uma equipe bastante reduzida e temos batalhado para
dar conta de todas as atividades. Foi pensando nisto que acrescemos dois novos profissionais, no
5º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão Nº 015/2017: 01 assistente de desenvolvimento institucional
e 01 assistente administrativo-financeiro.
➢ CG.5.4.1 – Cumprimento de cláusula contratual
Meta: 0
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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 havia previsão para aquisições de acordo com o 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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4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 015/2017 - Período 01/01/2022 a 04/04/2022
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)

(1.747.178,49)

Saldo Atual em Conta Corrente

Total de entradas (b)

(4.621.141,21)

Saldo Atual de Aplicação Financeira

Repasses Públicos no Período - Custeio

(2.329.380,73)

Repasses Públicos no Período - Investimento

TOTAL DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA (d)

(0,00)
(4.170.314,92)
R$ 4.170.314,92)

(0,00)

Repasses Públicos - Períodos Anteriores

(2.251.856,09)

Resultado de Aplicações Financeiras

(

Reembolso de despesas

30.779,53)
(480,04)

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

(4.644,82)
(4.000,00)
6.368.319,70

Total de saídas (c)

(2.198.004,78)

Despesas de Custeio

(2.128.463,78)

Despesas Pagas do Período

(1.814.958,18)

Despesas Pagas de Períodos Anteriores

(313.505,60)

Despesas de Investimento

(0,00)

Despesas Pagas do Período

(0,00)

Despesas Pagas de Períodos Anteriores

(0,00)

Despesas a Reembolsar

(0,00)

Despesas Antecipadas

(22.340,10)

Despesas Pagas com Captação de Recursos

(47.200,90)

Despesas Pagas do Período

(35.870,90)

Despesas Pagas de Períodos Anteriores

(11.330,00)

TOTAL DO SALDO NO PERÍODO (a+b-c)

R$ 4.170.314,92)

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)

R$ 4.170.314,92)
(3.717.031,53)
(258.511,20)
(331.890,01)
(3.105.920,93)
(0,00)
(4.268,71)
(16.440,68)
(0,00)

Repasses Públicos no Período - Custeio

(0,00)

Repasses Públicos no Período - Investimento

(0,00)

Receita de venda de espetáculo / Bilheteria / Loja
Captação de Recursos - Saldo Acumulado (g)

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

(0,00)
(77.979,19)

R$ 375.304,20
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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.
Registra-se que foi mantida a metodologia de apresentação dos dados da folha de pessoal
informada no relatório anterior: o registro do provisionamento dentro da rubrica de encargos sociais, os
salários em valores brutos e as gratificações demonstradas separadamente na rubrica Outras Provisões.
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4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 015/2017
Período 01/01/2022 a 04/04/2022
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

2.329.380,73

0,00

0,00

0,00

2.329.380,73
0,00

2.251.856,09

0,00

2.251.856,09

4.581.236,82

0,00

4.581.236,82

30.779,53

0,00

30.779,53

1.2

Outras Receitas

1.2.1

Resultado de Aplicações Financeiras

1.2.2

Receita de venda de espetáculo / Bilheteria

1.295,00

0,00

1.295,00

1.2.3

Doações

3.532,32

0,00

3.532,32

35.606,85

0,00

35.606,85

4.616.843,67

0,00

4.616.843,67

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

TOTAL DO TRIMESTRE
2. Despesas de Custeio

2.1

Despesas com Recursos Humanos

2.1.1

Remunerações

2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3

Outras provisões

2.1.2

Encargos Sociais

1.069.844,60

78.437,67

1.148.282,27

Recursos Humanos - Salários

921.240,18

71.598,83

992.839,01

Benefícios e Insumos de Pessoal

114.234,05

0,00

114.234,05

34.370,37

6.838,84

41.209,21

595.690,42

116.957,17

712.647,59

1.665.535,02

195.394,84

1.860.929,86

(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 do Período Despesas do Período Total de Despesas do
Pagas
a Pagar
Trimestre

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

162.916,43

52.254,72

215.171,15

162.916,43

52.254,72

215.171,15

204.071,66

7.595,15

211.666,81

204.071,66

7.595,15

211.666,81

9.850,17

3.266,49

13.116,66

9.850,17

3.266,49

13.116,66

2.042.373,28

258.511,20

2.300.884,48

TOTAL DO TRIMESTRE
3. Despesas de Investimento

3.

Despesas do Período Despesas do Período Total de Despesas do
Pagas
a Pagar
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 Captação de Recursos
Total Geral das Despesas de Investimento
Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)

Despesas do Período Despesas do Período Total de Despesas do
Pagas
a Pagar
Trimestre
38.510,15

4.268,71

42.778,86

38.510,15

4.268,71

42.778,86

2.080.883,43

262.779,91

2.343.663,34
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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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4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 015/2017 - Período 01/01/2022 a 04/04/2022
Tabela 04 - Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período

TOTAL DO TRIMESTRE
1. Receitas Operacionais
Receitas Recebidas
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
Subtotal

Total de Receitas do
Trimestre

Receitas a Receber

2.329.380,73

0,00

0,00

0,00

2.329.380,73
0,00

2.251.856,09

0,00

2.251.856,09

4.581.236,82

0,00

4.581.236,82

1.2

Outras Receitas

1.2.1

Resultado de Aplicações Financeiras

30.779,53

0,00

30.779,53

1.2.2

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

1.295,00

0,00

1.295,00

1.2.3

Doações

3.532,32

0,00

3.532,32

35.606,85

0,00

35.606,85

4.616.843,67

0,00

4.616.843,67

Subtotal
(A) Total Geral das Receitas Operacionais

TOTAL DO TRIMESTRE
2. Despesas de Custeio
Despesas Pagas

Total de Despesas do
Trimestre

Despesas a Pagar

2.1

Despesas com Recursos Humanos

2.1.1

Remunerações

1.069.844,60

78.437,67

1.148.282,27

2.1.1.1

Recursos Humanos - Salários

921.240,18

71.598,83

992.839,01

2.1.1.2

Benefícios e Insumos de Pessoal

114.234,05

0,00

114.234,05

2.1.1.2.1

Vale Transporte

4.312,62

0,00

4.312,62

2.1.1.2.2

Vale Alimentação

53.659,01

0,00

53.659,01

2.1.1.2.3

Plano de Saúde

56.262,42

0,00

56.262,42

2.1.1.3

Outras provisões (exames, gratificações, etc)

34.370,37

6.838,84

41.209,21

2.1.2

Encargos Sociais

595.690,42

116.957,17

712.647,59

2.1.2.1

Encargos Patronais (INSS, FGTS, PIS)

263.800,41

116.957,17

380.757,58

2.1.2.2/3

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

331.890,01

0,00

331.890,01

1.665.535,02

195.394,84

1.860.929,86

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

Despesas Pagas

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

5.600,00

2.800,00

8.400,00

2.2.4

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

1.434,08

717,04

2.151,12

2.2.5

Serviço de locação de máquinas copiadora

1.747,56

968,40

2.715,96

2.2.6

Aluguel de Partitura / Direitos Autorais

1.847,51

0,00

1.847,51

2.2.7

Manutenção de sistemas de gestão

4.018,98

2.627,58

6.646,56

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)

43.350,00

6.800,00

50.150,00

2.2.10

Cachês Solista

22.000,00

0,00

22.000,00

2.2.11

Cachês Maestros

0,00

0,00

0,00

2.2.12

Cachê Músicos Extras

14.800,00

10.050,00

24.850,00

2.2.13

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

7.500,00

0,00

7.500,00

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

6.000,00

450,00

6.450,00

2.2.21

Transporte (Veículo Utilitário)
Subtotal (Serviços de Terceiros)

Despesas a Pagar

860,00

0,00

860,00

162.916,43

52.254,72

215.171,15
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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

Diárias fotos registro

2.3.8

Total de Despesas do
Trimestre

Despesas a Pagar
874,34

1.892,61

0,00

0,00

0,00

1.750,00

0,00

1.750,00

0,00

0,00

0,00

1.950,00

0,00

1.950,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.750,00

2.750,00

Programas edição video e foto/instrumentação orquestra

0,00

0,00

0,00

2.3.9

Newsletter

0,00

0,00

0,00

2.3.10

Cartazes de divulgação

540,00

0,00

540,00

2.3.11

Banner Fachada Apresentações SSA

1.350,00

1.325,00

2.675,00

2.3.12

Programa Apresentações SSA

2.824,31

75,69

2.900,00

2.3.13

Folhetos/Postais para Divulgação Apresentações SSA

500,00

210,00

710,00

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

3.966,41

0,00

3.966,41

2.3.21

Catering Músicos e Convidados

1.510,00

0,00

1.510,00

2.3.22

Cenografia

8.650,00

0,00

8.650,00

2.3.23

Iluminação

41.628,15

371,85

42.000,00

2.3.24

Sonorização

73.400,00

0,00

73.400,00

2.3.25

Gravação/Edição áudio

6.800,00

0,00

6.800,00

2.3.26

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

0,00

0,00

0,00

2.3.27

Aluguel de cadeiras

1.818,00

0,00

1.818,00

2.3.28

Carregadores

4.800,00

520,00

5.320,00

2.3.29

Transporte Instrumentos c/ Seguro - Locais Salvador

9.350,00

450,00

9.800,00

2.3.30

Aluguel de palco/toldo

15.350,00

0,00

15.350,00

2.3.31

Aluguel de geradores

3.300,00

0,00

3.300,00

2.3.32

Serviços de portaria e limpeza

4.240,00

0,00

4.240,00

2.3.33

Seguranças e Brigadistas

13.480,45

0,00

13.480,45

2.3.34

Ambulância UTI com equipe

3.990,00

0,00

3.990,00

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

204.071,66

7.595,15

211.666,81

Subtotal (Despesas Gerais)

Despesas Pagas

2.766,95

Total de Despesas do
Trimestre

2.4

Despesas com Manutenção

2.4.1

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

722,00

418,00

2.4.2

Celular Corporativo

529,70

264,85

794,55

2.4.3

Internet banda larga

2.370,00

0,00

2.370,00

2.4.4

Material de consumo (escritório, limpeza e copa)

4.354,42

1.617,64

5.972,06

2.4.6

Taxas e Despesas Bancárias

1.184,05

0,00

1.184,05

2.4.7

Manutenção (instalações físicas / equipamentos / instrumentos)

690,00

966,00

1.656,00

9.850,17

3.266,49

13.116,66

Subtotal (Despesas com Manutenção)

Despesas a Pagar

1.140,00

52

Total (Despesas de Custeio)

2.042.373,28

258.511,20

2.300.884,48

TOTAL DO TRIMESTRE
3. Despesas de Investimento
Despesas Pagas

Total de Despesas do
Trimestre

Despesas a Pagar

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
4.1

Verão da OSBA: despesas para realização do evento

4.3

Confecção de camisas para o vídeo da OSBA sobre a Copa do Mundo para exibição no Jornal
Nacional
ISS sobre receitas

4.4

ECAD

4.2

Total (Despesas Captação de Recursos)

Total Geral de Despesas (Custeio + Investimento)

Total de Despesas do
Trimestre

Despesas a Pagar

35.510,90

0,00

360,00

0,00

35.510,90

360,00

0,00

2.235,50

2.235,50

2.639,25

2.033,21

4.672,46

38.510,15

4.268,71

42.778,86

2.080.883,43

262.779,91

2.343.663,34

Informações Complementares
Execução financeira de terço constitucional de férias e verbas rescisórias, provisionados em trimestres anteriores, e realização de ajuste de INSS pago nas férias, não impactando na execução orçamentária
do atual trimestre:
(-) Férias 1/3: R$ 89.859,25
(-) verbas rescisórias: R$ 14.441,69
(-) Ajuste INSS Férias: R$ 659,01
(=) Total: R$ 104.959,95
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Demonstrativo dos Recursos Provisionados - Ano V
Recursos Provisionados

Recursos Provisionados com Pessoal

Saldo Anterior

4º Trimestre

Baixas

Saldo

Provisão de Férias

(

1.280.965,88)

(

82.151,72) (

7.152,01) *

(

1.355.965,59)

Provisão de 1/3 de Férias

(

99.568,46)

(

27.383,91) (

92.243,25) **

(

34.709,12)

Provisão de 13º Salário

(

(18.760,02)

(

82.151,72) (

442,70) *** (

62.949,00)

Provisão de FGTS sobre Férias

(

102.526,59)

(

6.537,26) (

572,16)

(

108.491,68)

Provisão de FGTS sobre 1/3 de Férias

(

7.981,92)

(

2.179,09) (

7.379,46)

(

2.781,54)

Provisão de FGTS sobre 13º Salário

(

(1.428,13)

(

6.537,26) (

35,42)

(

5.073,72)

Provisão de INSS sobre Férias

(

341.545,81)

(

21.359,45) (

1.859,52)

(

361.045,74)

Provisão de INSS sobre 1/3 de Férias

(

27.449,29)

(

7.119,82) (

23.983,25)

(

10.585,86)

Provisão de INSS sobre 13º Salário

(

1.058,15)

(

21.359,45) (

115,10)

(

22.302,49)

Provisão de PIS sobre Férias

(

12.809,66)

(

821,52) (

71,52)

(

13.559,65)

Provisão de PIS sobre 1/3 de Férias

(

995,68)

(

273,84) (

922,43)

(

347,09)

Provisão de PIS sobre 13º Salário

(

(178,91)

(

821,52) (

4,43)

(

638,18)

Provisão de Aviso Prévio Indenizado

(

493.780,56)

(

18.446,23) (

2.988,63)

(

509.238,16)

Provisão de Férias Indenizadas (1/12)

(

31.997,65)

(

725,00) (

540,54)

(

32.182,11)

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

(

10.665,58)

(

241,67) (

180,18)

(

10.727,06)

Provisão de 13º Salário Indenizado (1/12)

(

31.447,04)

(

725,00) (

753,63)

(

31.418,41)

Provisão de FGTS sobre 13º Salário Indenizado

(

2.515,77)

(

58,00) (

60,29)

(

2.513,48)

39.502,44)

(

1.475,70) (

239,09)

(

40.739,05)

51.521,87) (

4.143,21)

(

832.542,99)

331.890,01) (

143.686,82)

(

3.437.810,94)

Provisão de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

(

Provisão de FGTS para fins rescisórios

(

785.164,33)

(

Total

(

3.249.607,75)

(

* O valor de R$ 7.152,01 refere-se somente a salário férias pago em rescisão.
** O valor de R$ 92.243,25 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 de R$ 442,70 refere-se ao 13º salário pago aos colaboradores em rescisão.
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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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4º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 015/2017 - Período 01/01/2022 a 04/04/2022
Tabela 08 - Relação de Pagamentos de Serviços de Terceiros no Período

1

2

3

4

Contratado

Aluguel de Partitura

Escritório Central de Arrecadação
e Distribuição - ECAD

PJ

00.474.973/0001-62

-

07/01/22

Aluguel de Partitura

Lina Carolina Serviços Postais
LTDA

PJ

40.549.800/0001-80

-

07/01/22

87,40

Assessoria Contábil

Simplifica Contabilidade LTDA

PJ

39.668.722/0001-82

56

03/02/22

2.800,00

Serviço de Assessoria Contábil, janeiro/2022

PJ

16.937.325/0001-35

1818

03/02/22

1.200,00

Serviços de Clipagem e Monitoramento de Mídias,
janeiro/2022

Clipagem, Centimetragem e
Prospect Pesquisa e Informações
Valoração de Mídia (Nacional e
Corporativas LTDA
Internacional)

Pessoa Física/Jurídica

CNPJ/CPF

Nota Fiscal

Data de
Pagamento

Descrição do Serviço

Valor

Justificativa para contratação

Pagamento de direitos autorais ao ECAD para realização do
1.991,07
Verão OSBA, em janeiro/2022
Serviços de correio para devolução da partitura de Villa
Lobos

5

Cachê Músicos Extras

Luís Guilherme Lírio Freitas
86056556581

PJ

44.801.955/0001-02

1

03/02/22

1.000,00

Músico fagotista Luís Guilherme Freitas para o Verão da
OSBA, em janeiro/2022

6

Cachê Músicos Extras

Luis Felipe Sacramento Marinho

PJ

43.937.941/0001-69

3

03/02/22

1.000,00

Músico trombonista Felipe Marinho para o Verão da OSBA,
em janeiro/2022

7

Diretor Artístico

Fortuna Agenciamento em
Cultura e Esporte - Eireli

PJ

13.127.852/0001-96

247

03/02/22

22.358,30

Serviços de curadoria, gestão artística e regência da OSBA,
pelo maestro Carlos Prazeres, no mês de janeiro/2022

8

Assessoria Jurídica

Ana Paula Gordilho Pessoa e
Advogados Associados

PJ

01.571.459/0001-08

1595

03/02/22

3.000,00

Serviço de consultoria e assessoria jurídica, janeiro/2022

Cachê Músicos Extras

9

10

11

12

13

14

15

Kivia Silva Santos 84153474568

PJ

30.164.061/0001-55

46

03/02/22

500,00

Músico contrabaixista Rodolfo Lima para o Verão da OSBA,
em janeiro/2022

Vídeo: Making Of, Institucional
Simples Produções Artísticas Ltda
e Resultado Atividades
ME
(Registros, Edição, Pós)

PJ

12.475.898/0001-33

373

03/02/22

850,00

Serviço de gravação e edição de vídeo para a Academia
Virtual da OSBA, em janeiro/2022

Simples Produções Artísticas Ltda
ME

PJ

12.475.898/0001-33

374

03/02/22

1.500,00

Serviço de finalização de 02(dois) vídeos para realização
do projeto "Cameratas para todos" em janeiro/2022

Vídeo: Making Of, Institucional
Simples Produções Artísticas Ltda
e Resultado Atividades
ME
(Registros, Edição, Pós)

PJ

12.475.898/0001-33

375

03/02/22

1.500,00

Serviço de edição de vídeo do aftermovie para o Verão da
OSBA, em janeiro/2022

Edição Vídeo

Cachê Músicos Extras

Orlando Afanador Florez
85942830592

PJ

43.674.411/0001-75

6
7

08/02/22

1.600,00

Músicos trompista Orlando Afanador e Paula Graziele para
o Verão da OSBA, em janeiro/2022

Cachê Músicos Extras

Elisa Josefina Isabel Rangel Hill
70894018124

PJ

31.490.858/0001-05

37
38

08/02/22

2.000,00

Músicos clarinetista Hudson de Sousa e violinista Aby
Machado para o Verão da OSBA, em janeiro/2022

PJ

07.436.040/0001-20

20939

15/02/22

717,04

Assessoria de informática no mês de janeiro/2022
Manutenção do sistema de gestão Radar no mês de
janeiro/2022

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

16

Manutenção de sistemas de
gestão

Katek Soluções em Informática
LTDA

PJ

20.021.566/0001-07

29567

15/02/22

1.464,31

17

Manutenção de sistemas de
gestão

Katek Soluções em Informática
LTDA

PJ

20.021.566/0001-07

29767

15/02/22

485,37

Mensalidade de acessos via web do sistema de gestão
Radar no mês de janeiro/2022

18

Cachê Músicos Extras

Licia Maria Caribe Riberio
Mendes

PJ

25.232.973/0001-87

1

15/02/22

500,00

Musicista violinista Ana Paulin para o Verão da OSBA, em
janeiro/2022

PJ

16.306.870/0001-23

32897

25/02/22

873,78

Locação de impressoras no mês de janeiro/2022

PJ

39.668.722/0001-82

63

04/03/22

2.800,00

Serviço de Assessoria Contábil, fevereiro/2022

19

20

21

Serviço de locação de máquinas
Escrita Comércio e Serviços LTDA
copiadora
Assessoria Contábil

Simplifica Contabilidade LTDA

Clipagem, Centimetragem e
Prospect Pesquisa e Informações
Valoração de Mídia (Nacional e
Corporativas LTDA
Internacional)

PJ

16.937.325/0001-35

1836

04/03/22

1.200,00

Serviços de Clipagem e Monitoramento de Mídias,
fevereiro/2022

PJ

13.127.852/0001-96

248

04/03/22

22.358,30

Serviços de curadoria, gestão artística e regência da OSBA,
pelo maestro Carlos Prazeres, no mês de fevereiro/2022

22

Diretor Artístico

Fortuna Agenciamento em
Cultura e Esporte - Eireli

23

Assessoria Jurídica

Ana Paula Gordilho Pessoa e
Advogados Associados

PJ

01.571.459/0001-08

1609

04/03/22

3.000,00 Serviço de consultoria e assessoria jurídica, fevereiro/2022

24

Edição Vídeo

Simples Produções Artísticas Ltda
ME

PJ

12.475.898/0001-33

379

04/03/22

1.500,00

25

Diretor Artístico

Fortuna Agenciamento em
Cultura e Esporte - Eireli

PJ

13.127.852/0001-96

247

07/03/22

26

Aluguel de Partitura

Escritório Central de Arrecadação
e Distribuição - ECAD

PJ

00.474.973/0001-62

-

15/03/22

2.639,25

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

PJ

07.436.040/0001-20

21242

15/03/22

717,04

Assessoria de informática no mês de fevereiro/2022
Mensalidade de acessos via web do sistema de gestão
Radar no mês de fevereiro/2022

27

Serviço de finalização de 02(dois) vídeos para realização
do projeto "Cameratas para todos" em fevereiro/2022

ISS retido de serviços de curadoria, gestão artística e
641,70 regência da OSBA, pelo maestro Carlos Prazeres, no mês
de janeiro/2022
Pagamento de direitos autorais ao ECAD para realização do
Baile Concerto, em março/2022

28

Manutenção de sistemas de
gestão

Katek Soluções em Informática
LTDA

PJ

20.021.566/0001-07

29891

15/03/22

485,37

29

Manutenção de sistemas de
gestão

Katek Soluções em Informática
LTDA

PJ

20.021.566/0001-07

30016

15/03/22

1.464,31

30

Edição Vídeo

Hélio Augusto Moraes de Góes
41458147894

PJ

16.797.662/0001-74

15

15/03/22

PJ

12.475.898/0001-33

382

15/03/22

20.500,00

Karen Silva Santos 84153458520

PJ

30.327.249/0001-77

50 51

15/03/22

900,00

Serviço de edição de vídeos realizado pelo músico Davi
Brito em janeiro e fevereiro/2022, para o projeto
Cameratas para Todos

Serviço de locação de máquinas
Escrita Comércio e Serviços LTDA
copiadora

PJ

16.306.870/0001-23

33334

25/03/22

873,78

Locação de impressoras no mês de fevereiro/2022

PJ

29.001.171/0001-17

73

25/03/22

500,00

Músico percussionista Isaac Falcão para o Baile Concerto,
em março/2022

PJ

12.475.898/0001-33

384

25/03/22

20.500,00

Serviço de vídeo para transmissão do Cineconcerto, em
março/2022

31

32

33

34

35

Vídeo: Making Of, Institucional
Simples Produções Artísticas Ltda
e Resultado Atividades
ME
(Registros, Edição, Pós)
Edição Vídeo

Cachê Músicos Extras

Aline Falcão Novais de Almeida
03234034508

Vídeo: Making Of, Institucional
Simples Produções Artísticas Ltda
e Resultado Atividades
ME
(Registros, Edição, Pós)

Manutenção do sistema de gestão Radar no mês de
fevereiro/2022

600,00 Serviço de edição de vídeo, Academia Virtual, janeiro/2022
Serviço de vídeo para transmissão do Baile Concerto, em
março/2022

36

Cachê Músicos Extras

Icaro Schneiberg de Sá
04972826584

PJ

33.298.792/0001-81

7

25/03/22

1.000,00

Músico percussionista Icaro Sá para o Baile Concerto, em
março/2022

37

Cachê Músicos Extras

Luis Felipe Sacramento Marinho
86232669517

PJ

43.937.941/0001-69

4

25/03/22

2.000,00

Músico trombonista Felipe Marinho para o Baile Concerto,
em março/2022

38

Cachê Músicos Extras

Orlando Afanador Florez
85942830592

PJ

43.674.411/0001-75

8

25/03/22

700,00

Músico trompista Orlando Afanador para o Baile Concerto,
em março/2022

39

Cachê Músicos Extras

Ângelo Rafael Palma Da Fonseca
36554480587

PJ

28.605.718/0001-20

88

28/03/22

500,00

Músico percussionista Aquim Sacramento para o Baile
Concerto, em março/2022

40

Cachê Músicos Extras

Lucas Maciel Carvalho
04435692589

PJ

29.257.493/0001-21

24

28/03/22

1.000,00

Músico percussionista Lucas Maciel para o Baile Concerto,
em março/2022

56

41

Cachê Músicos Extras

Robinson da Cunha Teixeira
39838650544

PJ

19.768.638/0001-03

42

28/03/22

1.000,00

Músico baterista Robinson Cunha para o Baile Concerto,
em março/2022

42

Transporte (Veículo Utilitário)

Salvador Receptivo de Viagens e
Turismo Ltda

PJ

05.971.293/0001-78

906

28/03/22

860,00

Serviço de transporte de músicos para apresentações das
Cameratas em março/2022

43

Cachês Solista

Antônio César dos Santos Soares
39646793568

PJ

32.133.156/0001-37

75

29/03/22

8.000,00

Cantor Paulinho Boca de Cantor para o Baile Concerto, em
março/2022

44

Cachês Solista

Ramalhete Produções Artísticas,
Culturais, e Eventos LTDA

PJ

15.259.164/0001-05

534

29/03/22

6.000,00

Cantora Josyara para o Baile Concerto, em março/2022

45

Cachês Solista

Matamba Produções Artísticas
LTDA

PJ

35.833.619/0001-61

202262

29/03/22

8.000,00 Cantor Armandinho para o Baile Concerto, em março/2022

46

Cachês Diversos

Tais Nader 80853870500

PJ

25.340.888.0001-32,

72

29/03/22

1.500,00

Serviço de arranjo musical realizado pelo músico Luciano
Calazans em março/2022, para o Baile Concerto

47

Cachê Músicos Extras

Tais Nader 80853870500

PJ

25.340.888.0001-32,

72

29/03/22

1.500,00

Músico contrabaixista Luciano Calazans em março/2022,
para o Baile Concerto
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Edição Vídeo

Simples Produções Artísticas Ltda
ME

PJ

12.475.898/0001-33

388

29/03/22

1.500,00

Serviço de finalização de 02(dois) vídeos para realização
do projeto "Cameratas para todos" em março/2022
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Aluguel de Partitura

Escritório Central de Arrecadação
e Distribuição - ECAD

PJ

00.474.973/0001-62

-

31/03/22

764,57
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Cachês Diversos

Anna Caroline Carvalho Oliveira
01728499500

PJ

26.617.226/0001-20

26

31/03/22

6.000,00

Pagamento de direitos autorais ao ECAD para realização da
Série Carybé, dia 01/04/2022, no Teatro ICBA
Diretor cênico, Gil Vicente, no Baile Concerto em
março/2022
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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, 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 presenciais e em meios digitais como gravação e mixagem de som, sincronização de áudio,
gravações e edições de vídeos para postagem nas redes sociais, pagamento de ECAD, 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 pesquisa de público por meio de formulário
de pesquisa digital (Google Forms) divulgado nas redes sociais via link na Internet. Ao longo do trimestre
foram recebidos 126 formulários, somando-se apresentações públicas e ações de extensão.. Quanto ao
nível de satisfação do público, 8,0% se disse satisfeito e 90,5% muito satisfeito.
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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 ATCA.
Conforme dados fornecidos pelo serviço de aferição de mídia (Anexo VIII), a valoração das inserções da
OSBA na mídia ao longo do 4º trimestre do 4º aditivo contratual (janeiro/fevereiro/março2022)
alcançou a incrível cifra de R$7.093.624,17.
VALORAÇÃO DE MÍDIA
4º ADITIVO CONTRATUAL
TEMPORADA 2021-2022
MÊS
VALOR
JANEIRO/2022
R$737.133,68
FEVEREIRO/2022
R$1.415.083,48
MARÇO/2022
R$4.941.407,01
TOTAL

R$7.093.624,17

Em vista do quanto apresentado neste relatório, deduz-se que este contrato é exitoso e a mídia
positiva do 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:30/03/2022 a 28/04/2022
Certificação Número: 2022033001440744514550
Informação obtida em 08/04/2022 12:26:59
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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Página 1 de 1

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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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO
Nome: ASSOCIACAO AMIGOS DO TEATRO CASTRO ALVES
CNPJ: 17.955.769/0001-66
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:42:43 do dia 24/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/08/2022.
Código de controle da certidão: 8853.9289.A225.0EAD
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Emissão: 08/04/2022 12:48

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: 20221655229
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 08/04/2022, 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 01/01/2022 a 04/04/2022, 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, 19 de abril 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, 19 de abril 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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