CONTRATO DE GESTÃO N º 015 / 2017

3º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO 01/10/2017 A 31/12/2017

Data da entrega do Relatório: 08/01/2018
Recebido por: ________________________
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1. INTRODUÇÃO
O presente Relatório Trimestral de Prestação de Contas, referente ao período de 01/10/2017 a
31/12/2017, da Orquestra Sinfônica da Bahia – OSBA, gerida pela Associação Amigos do Teatro Castro Alves
– ATCA, foi elaborado de acordo com o disposto nos art. 15, 16 e 26 da Lei Estadual n 8.647/2003, que
regulamenta o Programa Estadual de Organizações Sociais.
Este relatório objetiva demonstrar o desempenho da Associação Amigos do Teatro Castro Alves na
execução do Contrato de Gestão nº 015/2017, que tem como objeto a gestão do serviço de Produção e
Divulgação da música de concerto no âmbito da Orquestra Sinfônica da Bahia – OSBA relativo ao segundo
trimestre.
Seu conteúdo foi submetido previamente à avaliação do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal
da ATCA, que validaram seu conteúdo antes que fosse encaminhado à Secretaria de Cultura do Estado da
Bahia.
Ele está composto do 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 a este relatório
os comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da Organização Social.
Segue quadro resumo com os dados do contrato:
Contrato de gestão nº
Data de Assinatura
Contratante
Contratada
Valor Total contrato em R$
Data 2ª parcela
Valor 2ª parcela (em R$)
Valor total repassado (em R$)

015/2017
04/04/2017
SECULT/FUNCEB
Associação Amigos do Teatro Castro Alves - ATCA
5.398.599,92
15/08/2017
1.386.546,77
1.959.394,79

*Importante ressaltar que, apesar da ATCA ter atendido os requisitos necessários para o pagamento da 3ª parcela,
prevista para outubro de 2017, até o dia 31 de dezembro daquele ano o valor a ela correspondente (R$ 1.625.939,57)
ainda não tinha sido repassado pelo contratante, mantendo-se inalteradas as informações do quadro acima se
comparado com o relatório anteriormente apresentado.

1.1 RESPONSÁVEIS
1.1.1

DIRIGENTE MÁXIMO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL
João Américo Bezerra

1.1.2

DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE
Fabiana Pimentel Santos

1.1.3

MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO
João Américo Bezerra – Presidente
Hebe Alves da Silva – Vice-presidente
Lúcia Margarida Soares Mascarenhas – Secretária
Fernando José Amorim Marinho – Tesoureiro
Lúcia Leão Jacobina Mesquita – Conselheira

1.1.4

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL
Emília Maria Dórea Gonçalves
Marcelo Gonçalves Carvalho
Olintho José de Oliveira

2. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DO TERCEIRO TRIMESTRE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
De modo a que se possa analisar com mais propriedade o resultado do trabalho da Associação
Amigos do Teatro Castro Alves – ATCA a frente da Orquestra Sinfônica da Bahia ao longo dos meses de
outubro, novembro e dezembro de 2017, é relevante registrar algumas ocorrências:
a) ATRASO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DE CONTRATO
O primeiro ponto relevante a destacar diz respeito ao pagamento da terceira parcela dos recursos (R$
1.625.939,57) que foi regularizada apenas no dia 04 de janeiro de 2018, portanto, posteriormente à
conclusão do referido trimestre. O repasse do recurso por parte da Secretaria de Cultura de acordo com a
Cláusula Quarta, Parágrafo Segundo do contrato de gestão, deveria se dar até o 5º dia útil do mês
subseqüente ao término do trimestre, mediante apresentação do 2º relatório de prestação de contas, o que
ocorreu em 06/10/2017.
O registro desta ocorrência se faz relevante em virtude do fato de que, o contrato de gestão é o
único aporte de recursos para custeio das atividades da OSBA, visto que a Associação não tem fins lucrativos
e não dispõe de fundo de reserva capaz de fazer frente às despesas da OSBA. Despesas dentre as quais
destacamos a folha de pessoal, atualmente na casa dos R$ 350 mil reais mensais, ponto nevrálgico deste
tipo de organização cultural dependente da mobilização de um grande contingente de profissionais,
sobretudo músicos.
Diante disso, reforçamos mais uma vez que a regularidade dos repasses é um fator decisivo para a
boa execução do contrato de gestão, pois sem isso se torna inviável a manutenção da prestação dos
serviços culturais aos cidadãos e a consolidação da boa imagem que o Governo do Estado da Bahia vem
construindo nos âmbitos local, regional e nacional, por meio da OSBA.
b) GESTÃO DO CORPO DE MÚSICOS
O segundo ponto relevante que merece ser destacado nesta contextualização diz respeito à gestão
dos músicos, sempre bastante desafiadora em função da coexistência de dois tipos de vínculos – o
estatutário e o celetista – e da necessidade de buscar isonomia entre eles.
No que concerne aos músicos estatutários, como exposto no relatório anterior, dos 45 músicos que
integravam a OSBA, 36 aderiram ao novo modelo de gestão apresentando seus termos de anuência. Ao
longo do segundo e terceiro trimestre de contrato registramos as seguintes ocorrências neste tocante:
- 04 novas adesões de músicos estatutários: sendo que 02 delas referem-se a músicos que
retornaram as suas funções após longo período de licenças prêmio, gozadas tendo em vista a preparação
para a solicitação de aposentadoria o que, segundo os músicos, deverá se dar ao longo de 2018;
- 02 solicitações de licenças prêmio: ao longo do 3º trimestre dois músicos servidores que
aderiram à gestão publicizada solicitaram licença prêmio, deste modo, são 05 músicos estatutários que
aderiram e estão em licença até o final do exercício de 2017. A nova solicitação de licença se deve também
a preparação pré-aposentadoria;

- 01 manifestação de desejo de retorno ao órgão de origem: um dos músicos estatutários
buscou informação sobre qual o procedimento necessário a seguir e iniciou as tratativas junto ao Teatro
Castro Alves por meio da Direção Artística e da Gerência Administrativo-financeira, foi negociada a sua
permanência na OSBA até março/2018, enquanto está sendo compatibilizado o projeto apresentado pelo
músico e os programas desenvolvidos pela FUNCEB, por meio do Curso de Formação e Artes.
Deste modo, ao final do terceiro trimestre de gestão o quadro de músicos estatutários cedidos a
esta Associação é de 40 músicos, dos quais 03 já sinalizam uma aposentadoria próxima e 05 estão em gozo
de licença prêmio.
Este quadro reitera a importância da contração de mais músicos via CLT, além dos 29 já previstos
em contrato, conforme exposto nos ofícios 023 e 059 de 2017 enviados por esta Associação à Direção Geral
da SECULT. Ao longo do terceiro trimestre de execução contratual o assunto esteve em debate junto a
Comissão de Avaliação e Monitoramento que sinalizou positivamente à utilização do saldo da rubrica
destinada a pessoal para fazer frente à contratação dos músicos extras o que se dará no último trimestre de
execução do contrato.
Ainda sobre a gestão dos músicos, vale registrar que ao longo do terceiro trimestre do contrato
foram constituídas as duas instâncias de representação dos músicos previstas no Regimento Interno da
Orquestra, documento ainda em debate para posterior legitimação frente à SECULT/FUNCEB/TCA. Sua
competência e composição estão descritas no quadro abaixo:
COMISSÃO

COMPETÊNCIA

CONSTITUIÇÃO

Artística

Servir de instância consultiva ao
Diretor Artístico, colaborando no
que tange a questões de caráter
artístico e com a elaboração da
temporada da Orquestra;

Spalla, pelo Regente Titular
e por 04 chefes de naipe
indicados pelo Diretor
Artístico, preferencialmente
representando distintas
famílias de instrumentos;

de Orquestra

Representar os músicos da OSBA
junto à Direção Artística (DA) e à
Direção Executiva (DE), incluindo:
a) Fiscalizar a manutenção de
condições de trabalho adequadas
para o Corpo de Músicos; b) Zelar
pelo bom cumprimento deste
regimento; c) Contribuir com a
elaboração do Planejamento
Anual de Atividades da Orquestra;

Três (03) ou seis (06)
músicos integrantes da
Orquestra eleitos em
Assembleia;

MÚSICOS
INTEGRANTES
− Jean Marques
(Fagote)
− Lucas Robatto
(Flauta)
− Pancho Roa
(Violino)
− Priscila Plata Rato
(Violino/Spalla)
− Serghei Iurcik
(Viola)
− Arthur Lauton
− Heinz Schwebel
− Karina Petry
− Laura Jordão
− Pedro Robatto
− Thomaz
Rodriguez

Mais uma vez, ao longo do trimestre alguns músicos estatutários incorreram em atrasos e faltas
injustificadas. Além disso, novos incidentes foram registrados pelo Diretor Artístico no que tange ao

desempenho artístico de alguns músicos. Diante destas novas ocorrências a ATCA formalizará uma consulta
à SAEB para averiguar a possibilidade de requisitar o retorno do músico servidor ao seu órgão de origem em
função de indisciplina e/ou baixo desempenho. E confirmada essa possibilidade, buscará desenhar junto à
SECULT/FUNCEB/SECULT uma normativa que estabeleça os procedimentos necessários para tanto.
Ao longo do terceiro trimestre, outras situações indicaram a necessidade de desenvolvimento de
normativas que orientem a OS. O quadro abaixo apresenta três situações tratadas em reunião na SECULT,
no dia 31 de outubro de 2017 que demandam este esforço:
NORMATIVA
Dispensa temporária
de músicos

FINALIDADE
Normatizar a solicitação de dispensas pontuais por parte de músicos para
participação de atividades acadêmicas e/ou artísticas que contribuam para seu
desenvolvimento profissional como participação de festivais de músicas, congressos
e etc. e que exijam sua substituição em um programa para o qual o músico estava
anteriormente escalado pelo Diretor Artístico;

Solicitação de licença
prêmio por parte de
músicos que
aderiram à gestão
publicizada

Normatizar os trâmites de solicitação de licença prêmio por parte dos músicos
estatutários que aderiram à gestão publicizada, uma vez que para gozo deste direito
os músicos necessitam antes retornar ao seu órgão de origem;

Solicitação de
retorno ao órgão de
origem

Normatizar os trâmites de solicitação por parte dos músicos estatutários de retorno
ao órgão de origem em função do desejo de não mais fazer parte da gestão
publicizada.

Por fim, o último ponto relativo à gestão do corpo de músicos diz respeito a uma demanda dos
músicos contratados via CLT de que seja concedida a eles remuneração extra quando executam solos de
câmara ou solos nobre durante as apresentações da OSBA, do mesmo modo que ocorre com os músicos
servidores. O pleito foi analisado do ponto de vista orçamentário e vimos que é possível fazer frente a estes
custos com recursos do contrato de gestão vigente. Na seqüência ele foi apresentado à Comissão de
Monitoramento e Avaliação que considerou o pleito pertinente desde que a base de cálculo se mantenha a
mesma aplicada ao cálculo da remuneração dos músicos estatutários para que se mantenha a isonomia. O
pagamento dos solos aos celetistas se dará também no último trimestre de execução contratual, de forma
retroativa.
c) SELEÇÃO DE MÚSICOS E OUTROS PROFISSIONAIS
O Edital 03/2017, publicado no site da ATCA (www.atcabahia.blogspot.br), visava ao preenchimento
de 01 vaga para chefe de naipe de tímpano e 01 vaga de chefe de naipe de trompa com vista ao alcance da
meta de incorporação de mais dois chefes de naipe do quadro de músicos da Orquestra. Após audições
realizadas nas tardes de 11 e 13 de dezembro de 2017, na Sala de Ensaio do Piso C do Teatro Castro Alves,
a OSBA divulgou os selecionados. Conseguimos integrar ao seu quadro de músicos o chefe de naipe de
tímpano, mas a comissão de seleção, respaldada pelo conteúdo do edital em seu item 4.6, considerou que

os concorrentes à vaga de trompista não alcançaram a qualidade necessária para a função de chefe de
naipe e a vaga continua aberta. A vaga de chefe de naipe de trompa será reaberta no próximo edital de
seleção de músicos que será realizado no quarto trimestre com vistas ao preenchimento também das 7
demais vagas necessárias para fazer frente à meta de um corpo de músicos com 72 integrantes.
Ainda no que concerne ao quadro de músicos, foram integrados mais 05 músicos fila no período,
conforme previsto contratualmente. Vale registro que estes músicos haviam sido selecionados no primeiro
edital de seleção de músicos aberto pela OSBA, em julho de 2017, e se integraram já no início do terceiro
trimestre. Outros músicos selecionados neste mesmo edital deveriam se integrar ao quadro de músicos em
janeiro, juntamente com o recém selecionado chefe de naipe de tímpano. Contudo, uma vez que as férias
dos músicos estatutários já estavam agendadas para o período entre 15 de janeiro a 14 de fevereiro, optouse por dar férias coletivas a todo o corpo de músicos no mesmo período. Deste modo, observando-se os
princípios de razoabilidade e economicidade, após apresentação da questão à Comissão de Monitoramento e
Avaliação, optou-se por contratá-los imediatamente após as férias coletivas.
Quanto à equipe administrativa, no terceiro trimestre ocorreu apenas a contratação de uma nova
profissional para a função de arquivista de partituras para preenchimento da vaga em função do pedido de
demissão do profissional inicialmente contratado.
d) APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS
No que diz respeito às apresentações realizadas pela OSBA nos meses de outubro, novembro e
dezembro, podemos dizer que ocorreu uma intensificação ainda maior das atividades que no semestre
anterior. Ao total foram 13 apresentações realizadas no Complexo TCA, sendo 11 na Sala Principal TCA e 02
na Concha Acústica. Além de 07 apresentações em outros lugares da cidade, 01 apresentação no interior e
48 apresentações do “Projeto Cameratas para Todos”. Deste modo, ao todo foram 69 apresentação da
OSBA em três meses, com um acumulado de público de mais de 22 mil pessoas. O quadro abaixo apresenta
um compilado das metas executadas e do público alcançado pela OSBA até o momento de execução
contratual. Ele ilustra com precisão a execução do contrato, bem como a resposta de público em relação à a
intensificação das atividades da Orquestra pós publicização.

ACUMULADO DE METAS
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS

SALA PRINCIPAL
E CONCHA
ACÚSTICA

OUTROS
LUGARES DA
CAPITAL

INTERIOR

CAMERATAS
PARA
TODOS

PÚBLICO

EXECUTADO
PRIMEIRO TRIMESTRE

01

05

0

48

4.208

EXECUTADO
SEGUNDO TRIMESTRE

08

08

0

48

11.423

EXECUTADO
TERCEIRO TRIMESTRE

13

06

01

48

22.329

TOTAL
EXECUTADO ATÉ O
MOMENTO

22

19

01

144

TOTAL PREVISTO
PELO CONTRATO DE
GESTÃO

24

07

05

192

META

Alguns destaques relativos às apresentações artísticas:
- Apresentações Sala Principal do TCA
Destaque para o concerto especial da Série Jorge Amado em comemoração aos 35 anos da OSBA,
realizado no dia 05 de outubro, sob a regência de Erick Vasconcelos, primeiro regente da OSBA. Em uma
noite de muita emoção, a Orquestra recebeu uma plateia lotada que pôde ouvir o mesmo programa
executado no concerto de 1982. O concerto contou com uma ampla divulgação na TV, fruto de uma parceria
firmada entre OSBA e Rede Bahia.
A Sala Principal recebeu ainda duas edições do Ciclo Brahms, projeto que apresentou ao público da
OSBA as cinco sinfonias do compositor romântico. Dentro da Série Jorge Amado, os concertos do projeto
foram regidos por dois maestros convidados: Guilherme Mannis, regente titular da Orquestra Sinfônica de
Sergipe, e Neil Thomson, regente titular da Orquestra Sinfônica de Goiás.
No palco principal do Complexo TCA a OSBA fez ainda uma nova apresentação do seu famoso
projeto Cineconcerto, com trilhas de filmes e uma interação muito descontraída com os músicos que tocam

todos fantasiados. O concerto foi uma ação beneficente, em prol das Voluntárias Sociais da Bahia. Seus
ingressos se esgotaram em menos de 72h após a abertura das vendas.
Por fim, no trimestre aconteceu também mais uma edição do projeto OSBAemCASA, desta vez um
programa temático traçando uma ponte entre a percussão sinfônica e a percussão de matriz africana, base
da música baiana. O concerto foi regido pelo Maestro Yuri Azevedo e marcou a participação da OSBA no Mês
da Consciência Negra.
- Apresentações Concha Acústica do TCA
Na Concha Acústica a Orquestra se apresentou no dia 12 de outubro, celebrando o Dia das Crianças
com uma edição especial do Cineconcerto. Os ingressos para a apresentação se esgotaram e a Concha
registrou o maior público desde sua reinauguração. O concerto foi transmitido via Internet com bastante
êxito e alçando espectadores no Brasil e no mundo. Além do concerto, na mesma data a OSBA realizou na
esplanada de acesso à Concha a segunda edição do OSBACURI, trata-se de uma feira de experimentação
infantil cuja ideia é dividir a orquestra em “cantinhos” musicais, sendo cada um destes espaços dedicado a
um naipe: Cordas, Madeiras, Metais, Percussão. Nestes “cantinhos”, músicos da OSBA tocam peças que
circundam o universo infantil e os pequenos terão a oportunidade de interagir, podendo montar suas
próprias peças e tocar alguns instrumentos. Além destes, há também um espaço dedicado à Composição e
outro à Regência, este último sob o comando do próprio maestro Carlos Prazeres. Concerto e feira de
experimentação foram as atividades capitaneadas pela OSBA dentro do Festival Cinquentinha, promovido
pela Direção Artística do TCA com a finalidade de celebrar os 50 anos do Complexo TCA.
No dia 15 de dezembro, data do primeiro concerto da Orquestra em 1982, se deu a segunda
apresentação do trimestre na Concha Acústica. Novamente a OSBA lotou a Concha, desta vez para um
concerto integralmente dedicado a compositores russos e que apresentou ao público peças das mais
representativas para o repertório sinfônico, como o concerto nº 2 para piano de Rachmaninoff, executada
pelo pianista argentino Miguel Angel Scebba. Foi a primeira vez na história que o piano do TCA foi deslocado
até a Concha, uma operação que exigiu da equipe técnica da OSBA muito planejamento e profissionalismo,
ela gerou ainda um vídeo que mostra um pouco os bastidores da preparação de um grande concerto. A
apresentação teve direção cênica do ator e músico Fernando Marinho e participação especial do Corpo de
Baile Sonho de Valsa, grupo de jovens da Capelinha de São Caetano e que integra a Federação de Valsas da
Bahia. A apresentação foi transmitida ao vivo pela TVE para todo o estado da Bahia.
- Apresentações fora do Complexo TCA
Com destaque para a Série Manoel Inácio da Costa, dedicada a concertos em igrejas, que teve duas
edições neste trimestre, uma do Ciclo Brahms com o regente convidado José Maurício Brandão e outra
edição com o regente convidado Thiago Flores com a Sinfonia nº 4 em Lá maior, Op. 90 “Italiana” de
MENDELSSOHN, ambas realizadas na Igreja de São Francisco, no Pelourinho.

Vale menção também a participação da OSBA no Natal Encantado de Feira de Santana, na praça da
Matriz, no dia 17 de dezembro, reunindo mais de 2.500 pessoas. E o Concerto de Natal da Assembleia
Legislativa da Bahia, no dia 18 de dezembro, encerrando as atividades da OSBA em 2017.
- Projeto Cameratas para Todos
Ao longo do trimestre deu-se sequência ao projeto “Café com as Cameratas”, ensaios abertos dos
quatro grupos de câmara que integram o projeto – Opus Lúmem, Quadro Solar, Bahia Cordas e Quarteto
Novo - no Foyer do Teatro sempre nas manhãs de quarta-feira.
Foi realizado também uma nova ação com vistas a divulgar as cameratas da OSBA e expandir seu
raio de ação. Esta ação constituiu no Natal das Cameratas, uma parceira entre a OSBA e a Pastoral do
Turismo da Arquidiocese de Salvador, que busca valorizar e dar visibilidade ao primeiro roteiro de turismo
religioso de base comunitária de Salvador, que se estende por toda a Cidade Baixa, contemplando concertos
nos bairros do Bonfim, Coutos, Roma e Alagados. Foram 04 apresentações para os cidadãos da Cidade Baixa
realizadas na Basílica do Bonfim, no Mosteiro do Salvador, no Santuário da Bem Aventurada Dulce dos
Pobres e na Paróquia Nossa Senhora dos Alagados.
e) INÍCIO INTERVENÇÃO FÍSICA PISOS B E C
Ao longo do terceiro trimestre de execução do contrato iniciou-se a intervenção física prevista em
contrato para readequação das dependências do TCA ocupadas pela OSBA (pisos B e C, ala B). A
intervenção estava prevista para ser concluída até o mês de dezembro, contudo, diante do atraso no
repasse da terceira parcela priorizamos o pagamento dos fornecedores relacionados às atividades artísticas
da Orquestras, bem como a folha de pessoal, deixando a obra em stand by. Com a regularização do repasse
daremos sequencia à execução dos serviços que serão concluídos no quarto e último trimestre.
f)

ESFORÇOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Destacam-se os avanços alcançados no trimestre em relação à captação de recursos. Cabe ressaltar
que o Plano Anual de Atividade da OSBA 2018, inscrito em setembro na Lei Federal de Incentivo à Cultura
(Lei Rouanet), já está apto a captação pelo Artigo 18 que garante 100% de isenção fiscal ao patrocinados.
Duas empresas de captação de recursos estão se somando aos esforços da própria ATCA para viabilizar a
captação do plano. Apesar da forte crise que o país enfrenta e os desafios de obtenção de recursos de altas
cifras fora do eixo Rio-São Paulo, todos os esforços estão sendo empreendidos para a efetivação dos
recursos pleiteados. Parte do Plano Anual foi inscrito no FAZCULTURA e aguarda carta de intenção do
patrocinador para seguir os trâmites.
Além disso, foram realizados dois convites para apresentações pagas no trimestre da qual uma se
confirmou (Natal Encantado de Feira de Santana) e renderá à Orquestra um cachê de R$ 35 mil reais. Além
deste aporte, contabilizamos como recurso de captação uma carta de crédito de mídia fruto de uma permuta
com a Rede Bahia no valor de R$ 40 mil. A permuta foi usada na divulgação do Concerto Especial em

Comemoração aos 35 anos da Orquestra, no dia 05 de outubro de 2017. O valor em mídia foi utilizado para
veicular a divulgação do concerto em VTs na TV Bahia.
Adicionado a isso, há um empenho em expandir e quantificar melhor as parcerias que firmadas com
instituições e empresas de modo a computar esses aportes como captações de recursos. Para tanto,
conforme Plano de Melhorias, estamos implementando um mecanismo de precificação e atesto dos valores
aportados às atividades da OSBA por meio de parcerias com outras instituições.
Por fim, encerra-se esta contextualização inicial fazendo menção aos esforços que serão
empreendidos na sequência para o aditamento do contrato de gestão, tendo em vista os êxitos alcançados
nos últimos 9 meses.

COMPARATIVO ENTRE AS METAS PACTUADAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS
3.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS
COMPONENTE FINALÍSTICO - CF
➢ CF.1.1 – Apresentações públicas da OSBA em Salvador
Meta: 12
Realizado: 19
Percentual de Alcance da Meta: 158%
No Anexo I.A - Descrição dos serviços, item CF.1, das apresentações públicas da Osba em Salvador,
do total mínimo de 31 apresentações sinfônicas, sendo 21 na sala principal do TCA e 03 apresentações na
Concha Acústica, estavam previstas, com meta do contrato, 12 para este trimestre.
Conforme quadro abaixo, a OSBA realizou 19 apresentações artísticas entre os meses de outubro e
dezembro de 2017, na cidade de Salvador. Sendo 11 delas na Sala Principal do TCA, 02 na Concha Acústica
e 06 em outros lugares da cidade. O quadro abaixo detalha as apresentações.

APRESENTAÇÕES TEATRO CASTRO ALVES
(SALA PRINCIPAL E CONCHA ACÚSTICA)
OUTUBRO/2017
META REALIZADA
TERCEIRO TRIMESTRE

QUANTIDADE DE
APRESENTAÇÕES

PÚBLICO

APRESENTAÇÃO - SÉRIE JORGE AMADO – ESPECIAL
DE ANIVERSÁRIO DA OSBA 35 ANOS
Quando: 05 de Outubro de 2017
Horário: 20h
Onde: Sala Principal TCA
Regente: Erick Vasconcelos

01

1.482

ENSAIO ABERTO - SÉRIE JORGE AMADO – ESPECIAL
DE ANIVERSÁRIO DA OSBA 35 ANOS
Quando: 05 de Outubro de 2017
Horário: 11h
Onde: Sala Principal TCA
Regente: Erick Vasconcelos

01

12

APRESENTAÇÃO CINECONCERTO - DIA DAS
CRIANÇAS
Quando: 12 de outubro de 2017
Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves
Horário: 19h
Regente: Carlos Prazeres

01

5.002

01

625

01

919

01

16

QUANTIDADE DE
APRESENTAÇÕES

PÚBLICO

02

460

APRESENTAÇÃO OSBACURI
Quando: 12 de outubro de 2017
Onde: Esplanada o Teatro Castro Alves
Horário: 15 às 17h

APRESENTAÇÃO - SÉRIE JORGE AMADO – CICLO
BRAHMS
Quando: 26 de Outubro de 2017
Horário: 20h
Local: Sala Principal TCA
Regente: Guilherme Mannis
Solista: Pedro Robatto (clarineta)
ENSAIO ABERTO - SÉRIE JORGE AMADO - CICLO
BRAHMS
Quando: 26 de Outubro de 2017
Horário: 11h
Local: Sala Principal TCA
Regente: Guilherme Mannis
Solista: Pedro Robatto (clarineta)

NOVEMBRO/2017
META REALIZADA
TERCEIRO TRIMESTRE
APRESENTAÇÃO - OSBAemCASA – CONCERTO DE
PERCUSSÃO EM HOMENAGEM AO MÊS DA
CONSCIÊNCIA NEGRA
Quando: 05 de Novembro de 2017
Horário: 17h E 19h
Onde: Sala Principal TCA
Regente: Yuri Azevedo
Participação especial: Mário Pam (mestre do Ilê Aiye)

APRESENTAÇÃO - SÉRIE JORGE AMADO - CICLO
BRAHMS
Quando: 16 de Novembro de 2017
Horário: 20h
Local: Sala Principal TCA
Regente: Neil Thomson

01

407

01

09

01

316

QUANTIDADE DE
APRESENTAÇÕES

PÚBLICO

APRESENTAÇÃO CINECONCERTO
Quando: 07 de Dezembro de 2017
Local: Sala Principal TCA
Horário: 20h
Regente: Carlos Prazeres
Participação: Flávia Albano (soprano)

01

1.554

CINECONCERTO
ENSAIO ABERTO AO PÚBLICO
Quando: 07 de Dezembro de 2017
Local: Sala Principal do Teatro Castro Alves
Horário: 10h às 13h

01

25

APRESENTAÇÃO CONCERTO ESPECIAL DE NATAL
Quando: 15 de Dezembro de 2017
Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves
Horário: 19h
Regente: Carlos Prazeres
Solistas: Miguel Angel Scebba (piano) e Priscila Plata

01

4.830

13

15.032

ENSAIO ABERTO - SÉRIE JORGE AMADO - CICLO
BRAHMS
Quando: 16 de Novembro de 2017
Onde: Sala Principal do Teatro Castro Alves
Horário: 10h às 13h
APRESENTAÇÃO – CONCERTO EVENTO
ARQUIMEMÓRIA
Quando: 27 de Novembro de 2017
Horário: 10:30h
Local: Sala Principal TCA
Regente: Carlos Prazeres

DEZEMBRO/2017
META REALIZADA
TERCEIRO TRIMESTRE

TOTAIS

APRESENTAÇÕES OUTROS ESPAÇOS
CAPITAL
OUTUBRO/2017
META REALIZADA
TERCEIRO TRIMESTRE

QUANTIDADE DE
APRESENTAÇÕES

PÚBLICO

01

495

QUANTIDADE DE
APRESENTAÇÕES

PÚBLICO

01

308

01

460

01

220

APRESENTAÇÃO - SÉRIE MANUEL INÁCIO DA COSTA –
CICLO BRAHMS
Quando: 22 de Outubro de 2017
Horário: 17h
Local: Igreja de São Francisco
Regente: José Maurício Brandão
Solista: Jean Marques (fagote)

NOVEMBRO/2017
META REALIZADA
TERCEIRO TRIMESTRE
APRESENTAÇÃO - OSBA e Pauchi Sazaki – ABERTURA
DO PANORAMA COISA DE CINEMA
Quando: 08 de Novembro de 2017
Horário: 19h
Onde: Espaço Unibanco de Cinema
SÉRIE MANUEL INÁCIO DA COSTA
Quando: 12 de Novembro de 2017
Horário: 17h
Local: Igreja de São Francisco
Regente: Tiago Flores
Solista: Priscila Plata Rato (violino)

APRESENTAÇÃO – CONCERTO DE CÂMARA
COMEMORATIVO AO DIA MÚSICO
Quando: 26 de Novembro de 2017
Horário: 10h
Local: Pier do Dique do Tororó
Solistas: Andréa Bandeira, Mário Gonçalves e Djalma
Nascimento

DEZEMBRO/2017
META REALIZADA
TERCEIRO TRIMESTRE

QUANTIDADE DE
APRESENTAÇÕES

PÚBLICO

01

130

01

250

06

1.863

APRESENTAÇÃO - SÉRIE CARYBÉ – GRUPO DE
SOPROS
Quando: 01 de Dezembro de 2017
Horário: 18h
Local: MAB – MUSEU DE ARTE DA BAHIA
APRESENTAÇÃO CONCERTO NATAL DA ALBA
Quando: 18 de Dezembro de 2017
Onde: Auditório da Assembleia Legislativa da Bahia - ALBA
Horário: 15h
Regente: Carlos Prazeres
TOTAIS

No Anexo I encontra-se a divulgação das apresentações da OSBA realizada em mídia.
➢ CF.1.2 – Apresentações da Osba no Interior da Bahia
Meta: 0
Realizado: 01
Percentual de Alcance da Meta:20%
Embora o respectivo indicador só será aferido no próximo trimestre, a convite da Prefeitura
Municipal de Feira de Santana, no dia 17 de dezembro, a OSBA integrou a programação do Natal Encantado
de Feira de Santana, se apresentando para uma plateia de 2.500 pessoas, na Praça da Matriz.

➢ CF.1.3 - Avaliação das apresentações da OSBA pelos espectadores
Meta: 70%
Realizado: 98,8%
Percentual de Alcance da Meta: 141%
A pesquisa de público foi realizada por meio de formulário de pesquisa aplicado durante as
apresentações da Orquestra e também por meio de um formulário digital (Google Forms) divulgado via
Redes Sociais da OSBA. Essa nova estratégia ampliou bastante o universo da pesquisa que foi de 464
formulários. O formulário aplicado e a tabulação de seus dados podem ser conferidos no Anexo II. Quanto
ao nível de satisfação do público, 98,8% do público pesquisado se dizem satisfeito (81,3%) ou muito
satisfeito (17,5%) com os serviços culturais da Orquestra.

Ao analisarmos as informações das pesquisas levantadas no trimestre, observamos algumas
informações conflitantes com as informações preliminares levantadas na tabulação do trimestre anterior. Por
exemplo, quanto à escolaridade, a maior quantidade do público entrevistado disse possuir “nível superior
completo”, enquanto no trimestre anterior mais de 50% dos entrevistados era composto de pessoas com o
nível superior incompleto. Outro exemplo, no trimestre anterior 29% das pessoas entrevistadas declarou que
“raramente vão a espetáculos culturais”, enquanto neste trimestre 56,3% declarou que o fazem “ao menos
uma vez por mês”.
Tal situação sinaliza que para uma análise mais adequada do perfil de público da OSBA é necessário
uma maior coleta de dados, bem como uma análise de público por tipo de apresentação, visto que a
variedade de atividades oferecidas pela Orquestra atrai públicos bastante diversos que precisam ser
entendidos em suas especificidades. Acreditamos que a tabulação feita ao final do último trimestre
favorecerá uma leitura mais apurada dos dados.
➢ CF.2.1 – Elaboração de Novo Programa de Extensão
Meta: 1
Realizado: 1
Percentual de Alcance da Meta: 100%
Embora a meta só estivesse prevista para ser entregue nesse trimestre, o Programa de Extensão foi
apresentado no Anexo II do 1º relatório de prestação de contas. Como informado o objetivo central é
reforçar os vínculos da OSBA com o público frequentador de seus concertos, bem como propor estratégias
de criação de vínculos com novos públicos, ampliando o espectro etário e socioeconômico que compõe seu
público. O desenvolvimento do Plano ainda no primeiro trimestre e a implementação de alguns projetos no
2º e 3º trimestres, a exemplo do Café com as Cameratas, o OSBACURI e o Natal com as Cameratas,
possibilitaram a identificação de oportunidades e de melhorias nas ações desenvolvidas pela Orquestra como
também a receptividade dos músicos e do público quanto às propostas do novo programa de extensão. O
plano de extensão se encontra no Anexo III.
➢ CF.2.2 – Realização de Novo Programa de Extensão
Meta: 0
Realizado: 0
Percentual de Alcance da Meta: Não se aplica
A realização das ações propostas no novo programa de extensão será aferida no último trimestre do
contrato.
➢ CF.2.3 – Avaliação dos Eventos de Extensão pelo público participante
Meta: 0
Realizado: 0

Percentual de Alcance da Meta: Não se aplica
A avaliação do público participante dos eventos de extensão será aferida no último trimestre do
contrato.
➢ CF.2.4 – Manutenção do programa de extensão denominado projeto “Cameratas para
Todos”
Meta: 48
Realizado: 48
Percentual de Alcance da Meta: 100%
Em atendimento ao Anexo I.A - Descrição dos serviços, item CF.2.4, estavam previstas a realização
de 16 apresentações do Projeto “Cameratas para Todos”, entre ensaios e apresentações em todos os meses
do trimestre, totalizando 48 apresentações no total. Todos os eventos foram divulgados nas redes sociais da
Osba e também no site do Teatro Castro Alves (www.tca.ba.gov.br). Contudo por problemas alheios a
Orquestra, duas apresentações foram canceladas pelas instituições solicitantes (Voluntárias Sociais da Bahia
e Biblioteca Central) , conforme declarações apensadas no Anexo IV. De acordo com o Decreto nº 1.048/88
de 28 de abril de 1988, e Portaria do TCA nº 66/89 que rege o programa quando na hipótese de desistência
da apresentação pela entidade solicitante ser em prazo inferior a 8 dias antes da data marcada a
apresentação será considerada realizada. Deste modo as apresentações foram contabilizadas como meta
realizada.
A semelhança do segundo trimestre o projeto “Café com as Cameratas” continuou se destacando,
tendo em vista que transformou um dos ensaios abertos, que os grupos de câmara realizam como
preparação em uma apresentação, com caráter ainda mais público por ter sido deslocado das salas de
ensaio da OSBA para o foyer do TCA. Outra ação em parceria com a Pastoral do Turismo (PASTUR) da
Arquidiocese de Salvador que merece destaque foi o “Natal das Cameratas”, que visava valorizar e dar
visibilidade ao primeiro roteiro de turismo religioso de base comunitária de Salvador, que se estende por
toda a Cidade Baixa, contemplando concertos nos bairros do Bonfim, Coutos, Roma e Alagados. Seguem
ainda no mesmo ANEXO IV as Declarações emitidas pelas entidades onde ocorreram as apresentações, bem
como as comprovações de divulgação do projeto nas redes sociais e na imprensa.
➢ CF.3 – Elaboração de um plano de mídia
Meta: 0
Realizado: 0
Percentual de Alcance da Meta: Não se aplica
Em cumprimento ao Quadro de Indicadores e Metas – Anexo I.B, o Plano de Mídia foi apresentado
no 1º relatório de prestação de contas trimestral tendo como referência o exposto no Anexo I.C –
Metodologia do Trabalho do contrato de gestão.

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 realizadas pela Associação neste trimestre foram efetuadas em sua totalidade para o
desenvolvimento das atividades da Osba, incluindo-se aqui as apresentações da Orquestra e das Cameratas.
Todas as despesas foram realizadas com o pagamento de folha de pessoal, na contratação da infraestrutura
para a realização dos eventos, como também com os cachês para os músicos, solistas e instituições
convidadas que se apresentaram junto com a Orquestra.
Da mesma forma que nos trimestres anteriores, o maior percentual das despesas está relacionado
com o pagamento de folha de pessoal, que foi incrementada com a chegada dos 05 músicos filas, conforme
mencionado no item 2 do presente relatório.
➢ CG.1.2.1 – Limite de gastos com pessoal
Meta: 93% do valor do contrato para um ano de contrato
Realizado: 88%
Percentual de Alcance da Meta: 100%
A semelhança do que ocorreu nos trimestres anteriores o percentual de gastos com a remuneração
da equipe contratada ficou abaixo do percentual previsto, apesar do ingresso dos 05 músicos filas neste
trimestre no mês de outubro/2017. Importante ressaltar que estes músicos haviam sido selecionados no
primeiro edital de seleção nº 001/2017 para contratação de músicos aberto pela OSBA, em julho de 2017.
A Associação publicou no terceiro trimestre edital de seleção nº 003/2017 para a contratação de dois
chefes naipes: um trompista e outro timpanista. Em reunião realizada em 14/11/2017 com a Comissão de
Monitoramento e Avaliação foi informado sobre a seleção e o respectivo cronograma, sendo que o resultado
e as contratações seriam no fim de dezembro/2017.

Contudo, uma vez que as férias dos músicos

estatutários já estavam agendadas para o período entre 15 de janeiro a 14 de fevereiro/2018 e que a
direção da Associação decidiu dar férias coletivas e dispensa remunerada a todo o corpo de músicos,
observando-se os princípios de razoabilidade e economicidade, e, após apresentação da questão à Comissão
de Monitoramento e Avaliação, optou-se por contratá-los imediatamente após as férias coletivas em
fevereiro/2018.
Vale destacar que a vaga de chefe de naipe de trompa será reaberta no próximo trimestre,
considerando que a comissão de seleção, respaldada pelo conteúdo do edital em seu item 4.6, considerou
que os concorrentes à vaga de trompista não alcançaram a qualidade necessária para a função de chefe de
naipe.

➢ CG.1.3.1 – Captação de recursos extracontratuais
Meta: 5% do valor total do contrato de gestão (R$ 269.930,00)
Realizado Acumulado: 2,26%
Percentual de Alcance da Meta Acumulado: 45,2%
No terceiro trimestre de execução do contrato de gestão foram captados recursos por via de
contratação da OSBA (cachê) e parcerias. O quadro abaixo detalha melhor estas ações.
AÇÃO

DESCRIÇÃO

Permuta Rede Bahia

Natal Encantado
Feira de Santana

-

A OSBA permutou com a Rede Bahia uma
apresentação por um crédito em mídia nos
veículos da Rede o qual foi usado para divulgação
do Concerto Especial em Comemoração aos 35
anos da Orquestra (outubro)
Convite da Prefeitura Municipal de Feira de
Santana a integrar a programação do evento
mediante pagamento de cachê pela apresentação;

TIPO DE
CAPTAÇÃO
parceria

pagamento de
cachê
TOTAL

VALOR
CAPTADO
R$ 40.000,00

R$ 35.000,00
R$ 75.000,00

O recurso captado neste trimestre acumulado com o valor captado nos dois trimestres anteriores de
R$ 47.092,00, chega-se a um valor de R$ 122.092,00. Em atendimento a meta do contrato de gestão de
5% em referência ao investimento total, correspondente ao montante de R$ 269.930,00, obtem-se o
alcance da meta em 45,2%. O ANEXO V apresenta cópia da carta de crédito da Rede Bahia, bem como nota
fiscal emitida para recebimento do cachê referente ao Natal Encantado. Vale destacar que o valor do cachê
só será computado no quarto trimestre, uma vez que o pagamento por parte da Prefeitura Municipal de
Feira de Santana só poderá efetuar o pagamento no exercício 2018.
Além disso, cabe destacar que, atendendo à recomendação da Comissão de Monitoramento e
Avaliação, estão sendo adotadas medidas para atestar os valores captados via as parcerias firmadas para
execução do Programa Cameratas para Todos, conforme exposto no Plano de Melhorias. A partir disso, no
quarto trimestre será possível atestar o valor declarado no trimestre anterior, bem como integralizar os
valores referentes às parcerias realizadas no terceiro e no quarto trimestre.
➢ 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 feitas observando o regulamento de
compras revisado, e apresentado no Anexo do 2º relatório de prestação de contas. 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%
A Associação realizou dois processos de seleção, um para a seleção de dois chefes de naipes (edital
nº 003/2017), conforme informado no item CG 1.2.1 e outro simplificado para preenchimento da vaga de
Arquivista de Partitura, tendo em vista o pedido de demissão do Arquivista anteriormente contratado em
maio/2017. Em todos eles aplicou-se o Regulamento de Seleção e Contratação de Pessoal.
Todas

as

seleções

(www.atcabahia.blogspot.com),

estão

sendo

amplamente

divulgadas

no

site

da

ATCA

nas redes sociais da OSBA e via assessoria de imprensa. Seguem no

ANEXO VI, as divulgações realizadas e os editais das seleções que foram realizadas por meio desse
expediente.
➢ CG.3.1.2 – Pessoal contratado de acordo com requisitos quali quantitativos exigidos
Meta: 100%
Realizado: 100%
Percentual de Alcance da Meta: 100%
As contratações realizadas pela ATCA, obedeceram aos perfis indicado no Anexo I.D – Organograma
e Dimensionamento de pessoal. Importante ressaltar que todos os profissionais contratados atenderam aos
perfis especificados ou até mesmo superaram as exigências mínimas indicadas. 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.3.1.3 – Pessoal contratado de acordo com o quantitativo exigido
Meta: 100%
Realizado: 100%
Percentual de Alcance da Meta: 100%
À semelhança do item anterior, as contratações da equipe técnica obedeceram ao quantitativo
previsto na proposta apresentada no Anexo I. D – Organograma e Dimensionamento de Pessoal. Vale
ressaltar, que conforme o plano de melhoria apresentado no 2º relatório de prestação de contas, se mostra
necessário o reforço da equipe administrativa face à necessidade de dar suporte adequado a um
quantitativo final de 72 músicos, mais 18 pessoas da própria equipe administrativa e técnica, tendo em vista
as ações mensalmente desempenhadas para fechamento de frequências, contra cheques e pagamentos,
bem como reforço da equipe de produção com a criação da função do produtor técnico.
Os custos referentes a contratação do produtor técnico foram apresentados à Comissão de
Monitoramento e Avaliação por meio do Ofício nº 59/2017 junto com os custos relativos a contratação dos 7
músicos extras. Mesmo tendo sido aprovada pela Comissão a utilização do saldo remanescente do contrato

para tais despesas, o atraso no repasse da parcela inviabilizou a contratação dos profissionais neste
trimestre, o que deverá ser efetivado no último trimestre.
Já quanto a questão dos músicos a contratar neste período, conforme citado ao longo do relatório
foram contratados 5 músicos, e feita a seleção de mais dois chefes de naipe. Como a contratação dos
mesmos estava prevista para o final de dezembro/2017, e diante das férias dos músicos estatutários entre
15/01 a 14/02/2018, observando-se os princípios de razoabilidade e economicidade, e, após apresentação
da questão à Comissão de Monitoramento e Avaliação, optou-se por contratá-los imediatamente após as
férias coletivas em fevereiro/2018.
➢ CG.3.2.1 – Capacitação dos trabalhadores
Meta: 100%
Realizado: 100%
Percentual de Alcance da Meta: 100%
Como indicado no relatório anterior, o treinamento previsto para o segundo trimestre foi adiado para
este trimestre considerando que os músicos ingressaram em agosto e setembro/2017. Um Plano de
Capacitação ajustado foi entregue a Secult por meio do Ofício nº 062/2017, com previsão de realização do
treinamento em outubro/2017. No entanto, em função da intensa programação de ensaios e apresentações
da Osba, o treinamento foi realizado em 19/12/2017. Importante ressaltar que por se tratar de questões
ligadas diretamente ao dia a dia dos músicos, tal treinamento foi ampliado para os músicos estatutários.
Segue no Anexo VII lista de presença e fotos do treinamento.
Ainda sobre este tema, vale destacar que como o orçamento do contrato de gestão não contempla
gastos com capacitações externas, algumas capacitações de interesse da Associação dependerão de
parcerias para sua viabilização e serão relatadas à medida em que se concretizarem.
➢ 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 pessoal contratado no referido
trimestre foram provisionados conforme estipulado na legislação trabalhista da CLT, e em atendimento a
meta exigida. Todos os recursos foram provisionados dentro do trimestre, sendo, portanto, cumprida 100%
da meta pactuada. Tal comprovação pode ser percebida no detalhamento da planilha com a provisão dos
valores de pessoal no item 4.4. deste relatório.
➢ CG.3.3.2 – Cumprimento 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 pessoal contratado sempre
são pagos no mês subsequente a competência do salário. Todos os impostos referentes à folha de pessoal
(FGTS, INSS, PIS e IRRF), como também os impostos decorrentes das contratações dos músicos pessoa
física convidados para participar das apresentações da Orquestra foram pagos conforme determina a
legislação. Todos os comprovantes de quitação estão arquivados em pasta própria na Diretoria
Administrativa Financeira da ATCA, no piso -2, do TCA. 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%
Após a entrega do 2º relatório de prestação de contas, em reunião realizada em novembro/2017
com a Comissão de Monitoramento e Avaliação, foi solicitada a Associação uma manifestação sobre o
inventário recebido por meio do Ofício nº 005/2017, em junho/2017, tendo em vista a situação de alguns
bens se encontrarem sem condições de uso nem de recuperação. Nesse sentido, foi realizado novo
levantamento pelos técnicos e foi enviado o Ofício nº 82/2017, em dez/2017, apensado ao relatório no
Anexo VIII com os itens que realmente estão em uso pela Osba. Foram pontuados ainda neste Ofício todas
as dificuldades relativas ao tema, como a falta de tombo dos equipamentos e instrumentos da Orquestra,
bem como os empréstimos, mobilidade e condições dos espaços de guarda desses instrumentos e
equipamentos. Todos esses fatores trazem fragilidade quanto a administração desses bens, sendo um fator
crítico da gestão.
Sendo assim, faz-se necessário um levantamento pormenorizado acompanhado pela CMP da
Secult/Funceb e do TCA junto com a Associação para definição de todos os bens que estarão sob a sua
responsabilidade, de forma a subsidiar a finalização do Termo de Permissão de Uso dos bens móveis.
Importante mencionar ainda que foram adquiridas peças para a realização de upgrade de 03 CPUs
que já estavam sendo usadas pela equipe administrativa da Osba. A empresa contratada para a manutenção
dos equipamentos de informática realizou o serviço na primeira semana de janeiro/2018.
Em paralelo a Associação fez um levantamento das necessidades mais urgentes e o orçamento para
o reparo de alguns equipamentos da OSBA, a exemplo de reforma dos praticáveis, reformas de rodas de
hardcases de alguns instrumentos, além de serviços de solda, está em torno de R$ 10.000,00. Vale reiterar
o exposto nos relatórios anteriores, que, como o orçamento do contrato de gestão não contempla gastos
voltados à manutenção de bens, o atendimento desse item está sendo pleiteado com o recurso
remanescente do contrato de gestão ou será custeado através da captação de recursos. Importante
informar que vimos desde o primeiro trimestre com uma parceria com o Centro Técnico do Teatro Castro
Alves para realização de manutenção de pequeno porte nos equipamentos da OSba.

➢ CG.4.2.1 – Condição de uso dos equipamentos
Meta: 100%
Realizado: 100%
Percentual de Alcance da Meta: 100%
A semelhança do descrito no item anterior, e conforme o novo levantamento entregue em dez/2017
ao TCA, excluindo-se os bens considerados inservíveis e os que não foram localizados, todos os outros
equipamentos e bens móveis que se encontram em condições de uso estão sendo utilizados nas atividades
internas da Orquestra, contudo nas apresentações da Osba a maioria do mobiliário utilizado é do Neojibá,
por vezes em função da facilidade de guarda e transporte dos equipamentos. Como informado no indicador
acima, reitera-se que não há previsão orçamentária para manutenção dos referidos materiais na planilha
apresentada. Diante disto, está se buscando parcerias no sentido de realizar as manutenções citadas ou a
utilização do saldo remanescente existente no contrato de gestão.
A ATCA realizou ainda um levantamento de preço com empresas especializadas no intuito de
adquirir os equipamentos, inicialmente não prevista para este contrato, por meio de recursos de captação ou
via sua inclusão no escopo de serviço a ser apresentado com vistas ao aditamento do contrato de gestão.
Vale destacar que o orçamento realizado junto à Wenger, mesmo fabricante dos equipamentos utilizados
pelo Neojibá e empresa referencia no mercado sinfônico, totalizou R$ 411.221,00 (quatrocentos e onze mil
duzentos e vinte e um reais).
➢ CG.4.2.2 – Condição de uso das instalações
Meta: 100%
Realizado: 100%
Percentual de Alcance da Meta: 100%
Nos dois primeiros relatórios já se trazia a necessidade de reparos nas instalações físicas da OSBA. A
realização dos reparos relacionados à readequação dos espaços aos novos usos e ao novo dimensionamento
da equipe decorrentes do contrato de gestão está contemplado no projeto de mudança de layout e
melhorias nas instalações físicas da administração da OSBA e das salas de Naipe do piso B. Dando
continuidade às intervenções previstas no projeto executivo entregue no início de julho/2017, já foram
realizadas além da retirada dos armários do Piso B e retirada das cortinas da sala de ensaio da OSBA no piso
C, a retirada dos pisos emborrachados dos pisos B e C da Osba e o remanejamento de toda a equipe
administrativa para outros espaços do TCA. Tais ações ocorreram graças a parceria do TCA com a equipe de
manutenção do Teatro que tem nos apoiado em várias melhorias.
As outras intervenções propostas no projeto que se referem ao reposicionamento das divisórias,
troca de pisos, pintura, aquisição/confecção de móveis e instalação da rede lógica da OSBA extrapolaram em
quase 3x o valor previsto na proposta do contrato no valor de R$ 28 mil. Tal limitação foi sanada após
aprovação pela Comissão de utilização do recurso remanescente do contrato. No entanto, o atraso no

repasse da terceira parcela impossibilitou a continuidade da reforma, pois optou-se priorizar o pagamento
dos fornecedores contratados para a realização das apresentações da Osba, bem como da folha de
pagamento.
➢ CG.5.1.1 – Prestação de Contas do Contrato de Gestão
Meta: 1
Realizado: 1
Percentual de Alcance da Meta: 100%
Conforme Anexo I.B – Quadro de indicadores e solicitação de reti-rati do referido indicador pela
própria Comissão, a periodicidade do indicador é anual. Sendo assim, o mesmo somente será aferido no
próximo trimestre quando da entrega do relatório anual, o que se dará conforme Manual das OS ao final de
Janeiro de 2018.
➢ CG.5.2.1 – Manifestação dos Conselhos da OS
Meta: 0
Realizado: 0
Percentual de Alcance da Meta: Não se aplica
Conforme Anexo I.B – Quadro de indicadores todas as metas estão como “0”. Solicita-se a
verificação desse item pois a semelhança do indicador anterior a periodicidade do indicador é anual. Sendo
assim, o mesmo deverá ser aferido no próximo trimestre quando da entrega do relatório anual. Da mesma
forma que o item anterior, o mesmo somente será aferido no próximo trimestre quando da entrega do
relatório anual, o que se dará conforme Manual das OS ao final de Janeiro de 2018.

➢ CG.5.3.1 – Implementação do Plano de Ação de Melhoria da Gestão
Meta: 100%
Realizado: 0%
Percentual de Alcance da Meta: Não se aplica
Considerando as ações propostas no segundo relatório, verifica-se que o Plano de Melhoria não pode
ser implementado plenamente em função do atraso na terceira parcela do repasse. Como explicitado ao
longo do relatório as contratações previstas não puderam ser realizadas e todas as negociações em relação
a reforma foram dificultadas pela falta do recurso, considerando que muitos orçamentos tinham prazo de
validade de apenas 10 dias. As ações previstas para o terceiro trimestre serão retomados agora no último
trimestre, condicionada ao repasse da 4ª parcela.
➢ CG.5.4.1 – Cumprimento de cláusula contratual
Meta: 0

Realizado: 0
Percentual de Alcance da Meta: NA
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
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: NA
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
e isonomia da atual gestão.
COMPONENTE DE IMPLANTAÇÃO – CI
➢ CI.1.1 – Contratação de funcionários administrativos, técnicos e de apoio
Meta: 0 (de acordo com o plano de contratação e seleção de pessoal)
Realizado: 01
Percentual de Alcance da Meta: NA
A Associação contratou toda a equipe administrativa prevista no Anexo I.D - Organograma e
Dimensionamento de Pessoal nos trimestres anteriores.
Vale destacar que a contratação realizada neste trimestre relativa a equipe se referiu a função de
Arquivista de Partitura, cujo contratado em maio/2017, solicitou demissão em outubro/2017, como indicado
no item 2 do relatório atual. Seguem no ANEXO VI, as divulgações realizadas e o edital simplificado da
seleção.
➢ CI.1.2 – Contratação de corpo artístico
Meta: 06 músicos (de acordo com o plano de contratação e seleção de pessoal)
Realizado: 100%
Percentual de Alcance da Meta: 100%
Conforme descrito nos itens 2 e 1.2.1 foi realizada a contratação de 05 músicos que já estavam
selecionados por meio do edital de seleção para a contratação dos músicos em julho/2017. Foi feita, ainda, a
seleção de mais dois chefes de naipe entre os meses de novembro e dezembro. Como as contratações
estavam previstas para o final de dezembro/2017, e diante das férias dos músicos estatutários entre 15/01 a
14/02/2018, observando-se os princípios de razoabilidade e economicidade, e, após apresentação da

questão à Comissão de Monitoramento e Avaliação em reunião realizada em 14/11/2017, optou-se por
contratá-los imediatamente após as férias coletivas em fevereiro/2018.
Há ainda de se esclarecer que da seleção de músico conseguimos integrar o chefe de naipe de
tímpano, mas a comissão de seleção, respaldada pelo conteúdo do edital em seu item 4.6, considerou que
os concorrentes à vaga de trompista não alcançaram a qualidade necessária para a função de chefe de
naipe e a vaga continua aberta. A vaga de chefe de naipe de tímpano será reaberta no próximo edital de
seleção de músicos que será realizado no quarto trimestre com vistas ao preenchimento também das demais
vagas necessárias para fazer frente à meta de um corpo de músicos com 72 integrantes.

➢ CI.2 – Aquisição de bens de acordo com o Plano de Aquisições
Meta: 29 itens
Realizado acumulado: 21
Percentual de Alcance da Meta: 72%
Como já mencionado nos relatórios anteriores, como até o momento não foi concluído a execução
da reforma, algumas aquisições previstas somente serão realizadas após a realização das intervenções
físicas, tendo em vista que não há espaço apropriado para guarda desses equipamentos quando da
execução da reforma, evitando, assim, possíveis danos ao material adquirido.
Por outro lado, foram adquiridos alguns bens que eram fundamentais para o desenvolvimento das
atividades como peças para upgrade de três computadores já existentes e mais três gabinetes, além de três
notebooks, todos para atender a equipe que foi integrada no último trimestre.
➢ CI.3 – Organização do espaço físico
Meta: Nº de itens previstos em layout
Realizado: NA
Percentual de Alcance da Meta: NA
Após a versão definitiva do layout, procurou-se alternativas para a realização da intervenção uma
vez que o orçamento final para a realização da reforma ficou em quase 3x o montante reservado no
orçamento inicial de proposta do contrato era de R$ 28 mil. Tal investimento também já foi pleiteado junto à
Comissão de Monitoramento e Avaliação a partir da utilização do saldo remanescente do contrato.
Algumas ações foram negociadas com o TCA através da realização dos serviços de alguns dos itens
da intervenção por meio da equipe de manutenção, tendo a Osba apenas o custo da compra do material.
Um levantamento preliminar já foi realizado, restando poucos itens para se chegar ao valor definitivo da
reforma.
Em função do atraso no repasse da parcela a intervenção que estava prevista para ser concluída
neste trimestre foi postergada para o próximo e último trimestre. Será necessário realizar novas cotações
com os fornecedores, pois muitas das propostas enviadas tinham validade de até 10 dias. Como o repasse

da terceira parcela ocorreu em 04/01/2017, aguarda-se resposta dos novos orçamentos para atualização da
planilha de custos.
Importante mencionar que apesar disso algumas ações foram realizadas pela equipe de manutenção
como retirada dos pisos emborrachados e apoio da preparação dos espaços que receberam a equipe
administrativa que já foi remanejada em sua totalidade. Seguem fotos com os registros no Anexo XIX.
➢ CI.4 – Definição de fluxos e procedimentos de trabalho
Meta: NA
Realizado: NA
Percentual de Alcance da Meta: NA
O referido item foi apresentado aferido no 1º relatório de prestação de contas trimestral.
➢ CI.5 – Capacitação de funcionários nos fluxos e procedimentos de trabalho
Meta: 27 pessoas
Realizado: 64 pessoas
Percentual de Alcance da Meta: 237%
Conforme explicitado no relatório anterior, o treinamento previsto para o segundo trimestre foi
adiado para este considerando que os músicos ingressaram em agosto e setembro/2017, não tendo tempo
hábil para a realização da capacitação. Um Plano de Capacitação ajustado foi entregue a Secult por meio do
Ofício nº 62/2017, com previsão de realização do treinamento em outubro/2017. No entanto, em função da
intensa programação de ensaios e apresentações da Osba, o treinamento foi realizado em 19/12/2017.
Importante ressaltar que por se tratar de questões ligadas diretamente ao dia a dia dos músicos, tal
treinamento foi ampliado para os músicos estatutários. Segue no Anexo VII lista de presença e fotos do
treinamento.
➢ CI.6 – Instalação de sistemas informatizados
Meta: NA
Realizado: NA
Percentual de Alcance da Meta: NA
O referido item foi apresentado aferido no 1º relatório de prestação de contas trimestral.

2.2 PLANO DE AÇÃO DE MELHORIA
Vale a pena mencionar os itens elencados no relatório anterior e que já geraram encaminhamentos:
-

Reforço equipe administrativa no que concerne às atividades de Recursos Humano:
Trata-se do reforço da equipe administrativa com vistas a separar as demandas financeiras das
demandas de RH, hoje executadas pela mesma profissional (assistente administrativo nível 2),
incluindo na equipe mais um profissional (assistente administrativo nível 2). Embora a demanda
tenha se justificado ainda mais diante de questões como pagamento de décimo terceiro e férias,
optamos por esperar a regularização do pagamento da terceira parcela do contrato para proceder os
esforços necessários à seleção e contratação deste novo profissional;

-

Reestruturação Coordenação de Produção e Projetos com a inclusão da função de um
Produtor Técnico: Da mesma maneira, embora a intensificação da programação da OSBA no
período com concertos com grande quantitativo de músicos em igrejas, realização de eventos ao ar
livre e com duas apresentações na Concha Acústica tenha ratificado a necessidade desta
reestruturação no referido departamento, optamos por esperar a regularização do pagamento da
terceira parcela do contrato para proceder os esforços necessários à seleção e contratação deste
novo profissional;

-

Remanejamento de recursos para incremento da rubrica destinada à ajustes do layout:
após entendimentos mantidos com a Comissão de Monitoramento e Avaliação foram feitos novos
cálculos reforçando os valores inicialmente destinados ao ajuste do layout de modo a que a
intervenção pudesse ser executada. Deste modo, a melhoria indicada foi realizada com sucesso.
Contudo, mais uma vez, optamos por esperar a regularização do pagamento da terceira parcela do
contrato para proceder a reforma. Conforme exposto anteriormente, algumas iniciativas foram
tomadas, sobretudo aquelas que dependiam da equipe da OSBA e da manutenção do TCA, contudo,
a contratação dos serviços ficou em suspenso.
Agora seguem os itens que permanecem no plano de melhoria e os que foram identificados e

incluídos ao longo do trimestre de outubro a dezembro/2017:
2.2.1

Elaboração minutas de procedimentos relativos à gestão do corpo de músicos

Por quê

Para normatizar e padronizar as ações da ATCA em articulação com a
SECULT/FUNCEB/TCA no que tange à gestão do corpo de músicos;

O quê

Minutar três tipos de normativas a serem apresentadas à
SECULT/FUNCEB/TCA com vistas ao debate do seu conteúdo,
oficialização e implementação;

Como

Análise e debate conjunto do conteúdo da normativa

Onde
Quando
Quem
Prioridade

2.2.2

Associação Amigos TCA
Janeiro/2017
Diretoria Executiva, Diretoria Administrativa
Alta

Implementação de mecanismo para contabilização e atesto de captação via
parcerias

Por quê

Para contabilizar e atestar convenientemente os valores aportados pelos
parceiros da OSBA na viabilização de apresentações da Orquestra e com
isso integrar esses valores como captação de recursos

O quê

Implementar o formulário construído pela ATCA e apresentando no
Anexo X

Como

Por meio da apresentação do formulário aos parceiros como condição
para a viabilização da parceria

Onde

Associação Amigos TCA

Quando
Quem
Prioridade
2.2.3

Janeiro/2017
Coordenação Artística e Coordenação de Produção e Projetos
Alta

Formulação e implementação de normativa interna regulando a concessão de
gratificações por solo nobre e de câmara para músicos celetistas
Por quê

Para garantir um tratamento isonômico entre celetistas e estatutários na
execução de suas atividades como músicos da OSBA

O quê

Formular uma normativa interna que regulamente que preveja esta
remuneração

Como

Por meio de uma análise do regramento existente para a concessão do
benefício aos músicos estatutários, buscando manter bases equânimes

Onde

Associação Amigos TCA

Quando
Quem
Prioridade

Fevereiro/2017
Diretoria Executiva e Diretoria Administrativa
Média

4. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
4.1 RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO
Tabela com resumo das movimentações financeiras do período anexada na página seguinte

4.2 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
Vale destacar que, por se tratar de uma OS, a ATCA está isenta do recolhimento dos impostos federais sobre
a receita captada, conforme parecer de Talmo Rodrigues, contador contratado, apensado ao primeiro
relatório de prestação de contas.

4.3 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
Tabela com o demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período anexada na página seguinte

4.4 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PROVISIONADOS E COMPROMETIDOS NO PERÍODO
Tabela com o demonstrativo dos Recursos Provisionados e Comprometidos no Período anexada na página
seguinte

4.5 DADOS DOS RECURSOS HUMANOS
Importante reiterar que o custo com o PIS não previsto na proposta está sendo absorvido pela rubrica
Outras provisões da proposta apresentada pela Associação.
Segue em anexo a tabela 06.

4.6 RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO
Tabela 07 - Relação de Bens Permanentes Adquiridos no período apensada na próxima página

4.7 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NO PERÍODO
Tabela 08 apensada na próxima página

4.8 DIÁRIO DE ENTRADAS E SAÍDAS DO PERÍODO
Tabela 09 apensada na próxima página

4.9 EXTRATOS BANCÁRIOS – CONTA CORRENTE E DE INVESTIMENTOS
As cópias dos extratos bancários e informe de rendimento referentes aos meses de julho a setembro/2017
se encontram nas próximas páginas.

4.10 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
Quanto à receita, durante o trimestre não houve receita de captação, embora tenham sido realizados
esforços para a captação de recursos com a inscrição do Plano Anual de Atividade da OSBA 2018 na Lei
Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), ainda não houve fechamento de nenhum contrato de
patrocínio. Os esforços seguirão no 4º trimestre.
Além disso, apesar da apresentação “Natal Encantado”, realizada pela Osba em Feira de Santana, ter
se dado através de cachê, o valor somente será depositado no quarto trimestre, uma vez que o pagamento
por parte da Prefeitura Municipal de Feira de Santana será efetivado no exercício de 2018.
Outro ponto relevante e também já mencionado neste relatório foi o atraso no repasse da terceira
parcela pela Secult. Tal situação somente não foi mais crítica, devido ao saldo remanescente que está sendo
pleiteado para custear as contratações dos 7 músicos, 2 pessoas para a equipe administrativa, além das
complementações financeiras para a realização da intervenção física.
Quanto às despesas nota-se que a maior parte do percentual gasto se refere ao pagamento de folha
de pessoal e fornecedores para apoio a administração, e contratações de serviços relacionados com a
mobilização de infraestrutura dos eventos como som, luz, transporte de instrumentos, portaria, segurança,
registros audiovisuais, entre outros.

5. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS
Conforme explicitada no item 3.1 (CF.1.3) foi realizada uma pesquisa de satisfação junto ao público
freqüentador dos concertos da OSBA a qual aferiu que 98,8% do público pesquisado se dizem satisfeito
(81,3%) ou muito satisfeito (17,5%) com os serviços culturais da Orquestra. A tabulação dos dados pode
ser vista em maiores detalhes no ANEXO II.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como considerações finais registramos aqui, mais uma vez, dois índices que expressam com clareza
o sucesso da OSBA ao longo dos nove meses de contrato de gestão. O primeiro deles diz respeito à
repercussão crescente das atividades da Orquestra junto ao público freqüentador e o segundo diz respeito à
atenta cobertura que a mídia tem feito da reestruturação da Orquestra.
No que concerne à freqüência de público, além da expressiva cifra de público alcançada no trimestre
(21.842 pessoas), podemos destacar duas ocorrências bastante significativas. A primeira diz respeito às duas
apresentações do Cineconcerto realizadas em 2017 - uma na Concha, no dia 12 de outubro, e outra na Sala
Principal, no dia 07 de dezembro - ambas com ingressos esgotados em poucos dias. O que demonstra o
quanto a Orquestra já se instalou no imaginário local não apenas como uma opção de programa cultural,
mas como uma opção disputada e desejada.
Já a segunda ocorrência que destacamos diz respeito ao Concerto de Natal, realizado no dia 15 de
dezembro, na Concha Acústica. Foram quase 5 mil pessoas assistindo um concerto marcado por peças de
alta representatividade no meio sinfônico. Ainda que a participação do Corpo de Baile tenha estimulado a
OSBA a incluir no seu repertório duas músicas populares, tratou-se de um verdadeiro concerto de gala ao ar
livre. Essa adesão do público a um programa com uma proposta mais formal e contemplativa demonstra que
a Orquestra tem conseguido por meio de propostas de interação inovadoras e de diálogos entre o erudito e
o popular fazer com que mais e mais pessoas estejam abertas a viver novas experiências ligadas à música
de concerto, inclusive aquelas mais ligadas à tradição deste tipo de expressão artística.
Esta constatação, além de demonstrar que as estratégias traçadas pela OSBA estão dando certo,
coloca a Orquestra em um lugar de referência não apenas no Brasil, como no mundo, uma vez que a música
de concerto vive um momento de reflexão sobre seu papel na sociedade e de como estabelecer diálogos
entre a tradição e a contemporaneidade.

Mais uma vez, esse nível de amadurecimento da relação da

Orquestra com o público, sinalizam a importância da construção da Sala Sinfônica prevista no escopo do
projeto NOVO TCA, ora em curso.
Já no que concerne à cobertura da mídia, esta se expressa claramente nos números expressivos
apontados pelos relatórios de clipagem da OSBA (ANEXO XI).

Os relatórios de cliplagem consistem na

catalogação, compilação e valoração de toda inserção da OSBA em veículos de mídia. Tal valoração é
conseguida calculando quanto uma dada matéria sobre a OSBA custaria se ela fosse uma informação paga,
tendo em vista o valor do minuto (TV, rádio), da centimetragem (jornal e revista) ou quantidade de views
(internet).
Desde junho, quando a OSBA contratou este serviço de aferição o acumulado da valoração da OSBA
na mídia alcançou a cifra de R$ 4 milhões de reais, conforme quadro abaixo. Cabendo destacar a matéria
nacional conseguida pela OSBA no jornal carioca O Globo, em virtude do seu Concerto de Natal.

VALORAÇÃO DE MÍDIA
MÊS
VALOR
Junho
R$ 605.113,00
Julho
R$ 312.440,00
Agosto
R$ 685.586,00
Setembro
R$ 473.002,00
Outubro
R$ 477.390,00
Novembro
R$ 604.456,00
Dezembro
R$ 868.895,00
TOTAL
R$ 4.026.882,00

7. COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL
Comprovantes seguem na próxima página.

