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INTRODUÇÃO 
 
 

 
CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA 

CORPORATIVA DA EMPRESA BAHIA PESCA S.A. 

 
 

Em conformidade com o art. 8º, inciso I e VIII, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, o 

Conselho de Administração subscreve a presente Carta Anual sobre Políticas Públicas 

e Governança Corporativa referente ao exercício social de 2020. 

 
 

1. IDENTIFICAÇÃOGERAL 
 

 
 

 

CNPJ: 13.187.745/0001-53 

NIRE: 29300068861 

Sede: Salvador/Bahia 

Tipo de estatal: Sociedade de economia mista 

Acionista controlador: 
Estado da Bahia, com 93,44% (noventa e três, quarenta e 

quatro por cento) das ações 

Tipo societário: Sociedade anônima 

Tipo de capital: Fechado 

Abrangência de atuação: Regional (Estado da Bahia) 

Setor de atuação: Infraestrutura, abastecimento, pesquisa, comércio e serviço 

 

 
Conselheiros de Administração 

subscritores da Carta Anual de 

Políticas Públicas: 

LucasTeixeira Costa CPF 998.317.325/53 

Davidson de Magalhães Santos CPF 182.817.025/91 

MarceloSampaioOliveira CPF461.501.615-87 

JabesSousa Ribeiro CPF036.789.465/34 

MaurícioTelesBarbosa CPF045.880.497/03 

Nelson deOliveiraSimões CPF133.725.215/87 
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Diretor Administrativo e 

Finanças: 

Romualdo Pereira (71)3116-7109 

romualdo.pereira@bahiapesca.ba.gov.br 

Auditores Independentes: Otimizza Contabilidade Serviços Inteligentes Sociedade 
Simples 

 

 
Administradores subscritores 

da Carta Anual de Governança 

Corporativa: 

Diretor Presidente: Marcelo SampaioOliveira 

CPF: 461.501.615-87 

 
Diretor Administrativo e Financeiro: RomualdoPereira 

CPF: 058.450.505/10 

 

Diretor Técnico: Valter Andrade da SilvaJunior 

CPF: 855.834.055/20 

 
 

 

2. POLÍTICASPÚBLICAS 

 
 

 
A Lei 13.303/16, em seu art. 8º, inciso I, exige a elaboração de “carta anual, subscrita 

pelos membros do Conselho de Administração, com a explicitação dos compromissos 

de consecução de objetivos de  políticas públicas pela empresa pública, pela sociedade 

de economia mista e por suas subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo ou ao 

imperativo de segurança nacional que justificou a autorização  para suas respectivas 

criações, com definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem 

como dos impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos, 

mensuráveis por meio de indicadores objetivos”. Essas informações estão detalhadas 

aseguir: 

 
 

Interesse público subjacente às atividadesempresariais: 
 

 
Criada em 1982, a Bahia Pesca S.A., empresa vinculada à Secretaria da 

Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura - SEAGRI, tem como finalidade 

fomentar a aquicultura e a pesca, mediante a implantação de projetos sustentáveis 

observando a natureza econômica, social, ambiental e cultural, como forma de 

contribuir para o desenvolvimento do estado da Bahia. A empresa atua na atração de 
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investimentos, desenvolvimento científico, tecnológico, criação de polos produtores e 

fortalecimento das cadeiasprodutivas. 

 
Dentro das atividades para o desenvolvimento do setor produtivo do estado da 

Bahia, a pesca e a aquicultura vêm ganhando cada vez mais espaço, apresentando um 

excepcional crescimento nos últimos anos em investimentos para o setor, promovendo 

através da união entre estado, investidores e produtores resultados positivos na 

geração de emprego e renda a Bahia, que possui 1.180 km de uma bela e recortada 

costa, onde se encontram presentes extensas áreas estuarinas, ostenta ainda uma 

capacidade hídrica invejável. 

Com uma produção anual acima de 103 mil toneladas, a Bahia é hoje o sexto 

maior Estado na produção nacional de pescado e ocupa o segundo lugar na região 

Nordeste, segundo os dados da estatística pesqueira nacional de 2013 (fonte: MPA). A 

pesca é predominantemente artesanal, absorvendo cerca de 130 mil pescadores 

cadastrados no Estado (fonte: MAPA 2021). 

 
As águas, terras e o clima fazem do estado o lugar ideal para a captura e o 

cultivo, entre outros, de peixes, camarões e ostras. A Bahia oferece ainda uma 

infraestrutura de rodovias, portos e aeroportos que facilita o desenvolvimento e 

escoamento da cadeia produtiva. 

 
O seu caráter empresarial permite uma atuação direta com a iniciativa privada, 

por meio da prestação de serviços e venda de seus produtos, através de suas 

estruturas produtivas. 

 
A empresa, com 35 anos, passou por várias fases ao longo de sua existência, 

sendo impulsionadora da aquicultura estadual entre as décadas de 1990 e 2000. 

 
Uma nova fase se inicia na gestão da empresa, que agora foca seus esforços 

em ser sustentável, aproveitando o seu caráter empresarial, o que permite uma atuação 

por meio de concessões, privatizações, parcerias ou da venda de serviços e produtos 

nas suas estruturas. 
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ATUAÇÃO 
 

 
Venda de serviços: 

 Processamento depescado; 

 Capacitação; 

 Formação demão-de-obra; 

 Elaboração de projetos na área deaquicultura. 
 

Venda de Produtos: 

 Camarões marinhos (11,50 toneladas/ano); 

 Alevinos de espécies de peixes de água doce (6.547.000 alevinos/ano); 

 Alevinos de espécies de peixesmarinhos; 

 Pós-larvas de camarão (2,31 milhões depós-larvas) 
 
 

Políticas Públicas: 
 

 
A Bahia Pesca S.A., que tem por finalidade promover, executar e fomentar a 

política pública de desenvolvimento no setor pesqueiro aquícola, no âmbito do Estado 

da Bahia e a comercialização de bens e a prestação de serviços com proveito 

econômico na sua área de atividade, competindotambém: 

I - elaborar, coordenar, controlar, supervisionar e avaliar planos, programas e 

projetos concernentes à Pesca e àAquicultura; 

lI - realizar pesquisas e aprimorar tecnologias e demais atividades concernentes 

à Pesca e à Aquicultura; 

III - promover apoio institucional às colônias e cooperativas depesca; 

IV - administrar Terminais Pesqueiros e Unidades de Aquicultura, podendo para 

a consecução dessas finalidades, participar de empreendimentos a 

elascorrelatos; 

V - exercer atividades de captura, criação, industrialização, armazenamento e 

comercialização de organismosaquáticos; 

VI – promover a produção e comercialização de bens e insumos voltados ao seu 

ramo de atividade, com proveito econômico para a Bahia PescaS.A.; 

VII - desenvolver atividades de prestação de serviços de cunho econômico, 
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inclusive de consultoria, e disponibilizar a sua prestação e comercialização para 

o mercado público e privado, visando a obtenção de receitas para a Bahia 

PescaS.A.; 

VIII - exercer outras atividades compatíveis com suafinalidade. 
 

 
2.3. Metas relativas ao desenvolvimento de atividades que atendam aos objetivos de 

políticas públicas: 

 

2.3.1As ações relacionadas às atividades da pesca e da aquicultura possibilitam o 

aumento da produtividade, elevação de renda, agregação de valor ao pescado e melhoria 

das condições de trabalho dos pescadores, o que se torna viável principalmente através 

das seguintesações: 

 Assistência Técnica e Extensão Rural a pescadores artesanais e 

aquicultores familiares; 

 Elaboração de projetos nas áreas de pesca eaquicultura; 

 Apoio à organização social das entidades; 

 Qualificação e requalificação demão-de-obra; 

 Implantação de projetos produtivos de apoio à atividade (unidades de 

beneficiamento e comercialização de pescado, píer de atracação, 

fábricas de gelo,etc.); 

 Implantação de projetosaquícolas; 

 Apoio à obtenção das licençasambientais; 

 Desenvolvimento de tecnologia deprodução; 

 Estudos aplicados ao cultivo de novas espécies de interesseeconômico; 

 Interação com órgãos de pesquisa (institutos, universidades,etc.). 
 Educação ambiental e repovoamento com espécies de interesse 

econômico (Projeto CaranguejoUça). 
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2.3.2 Detalhamento das atividades desenvolvidas em processo de desenvolvimento 

relativas à pesca e aquicultura no Estado daBahia: 

 

Pesca Artesanal 

 
Diz respeito à pesca artesanal enquanto atividade comercial, aquela realizada 

única e exclusivamente pelo trabalho manual do pescador/a e marisqueiras. Pode ser 

realizada desembarcada ou com a utilização de embarcações de médio e pequeno 

porte e equipamentos (petrechos) simples com pouca ou nenhuma mecanização, além 

de insumos utilizados e adquiridos nos comércios locais. Baseia-se nos conhecimentos 

tradicionais dos pescadores, adquiridos em família transmitidos aos demais membros, 

pelos mais velhos da comunidade, ou pela interação com os companheiros depescaria. 

No Estado da Bahia a pesca é majoritariamente artesanal e/ou de subsistência, 

explorando ambientes próximos à costa, pois as embarcações e aparelhagens são 

feitas através de técnicas relativamente simples e sua produção tem como finalidade a 

obtenção de alimento, sendo total ou parcialmente destinada ao mercado. 

Neste contexto, a Bahia Pesca S.A, está planejando programas, atividades e projetos 

articulados às dimensões econômica, social, ambiental e geográfica, visando o 

desenvolvimento da atividade no Estado. 

Estruturação da cadeia produtiva da pesca, através do desenvolvimento da gestão, 

mercado, infraestrutura e equipamentos: 

 
• Implantação de infraestrutura de apoio ao atracamento e desembarque de 

pescado (píer, trapiches); 

• Reestruturação das unidades de sinalização náutica de apoio a navegação(faróis); 

• Implantação de novos equipamentos de auxilio à navegação(GPS’s); 

• Capacitação técnica em tecnologias de pescado enavegação. 
 

 
Pesca Oceânica 

 
A modalidade oceânica da pesca está em desenvolvimento no Brasil e envolve 

as embarcações aptas a operarem em toda a zona econômica exclusiva (ZEE), 

incluindo áreas oceânicas internacionais mais distantes. É constituída de embarcações 

de grande autonomia, podendo armazenar o pescado a bordo, sendo dotada de 

sofisticados equipamentos de navegação e detecção de cardumes e de ampla 
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mecanização. O Estado da Bahia implantou estruturas desuporte a esta atividade 

através dos Terminais Pesqueiros de Salvador e Ilhéus que estão promovendo o 

desenvolvimento desta atividade, antes inexistente no estado. 

 
Aquicultura Continental 

 
O potencial da Bahia para o desenvolvimento da aqüicultura continental é 

bastante significativo, possuindo diversos reservatórios de águas doces com 

características extremamente favoráveis para o cultivo de organismos aquáticos, terras 

disponíveis, mão-de-obra abundante e crescente demanda por pescado no mercado 

interno e externo. 

A aqüicultura continental baiana ainda tem muito a crescer, com um potencial de 

produção em 60 bilhões de m³ de águas continentais, existindo atualmente um pólo já 

consolidado que é o território de Itaparica (com uma produção de peixes nos municípios 

de Paulo Afonso e Glória sendo o destaque no cenário baiano), e outros que estão em 

fase de desenvolvimento como o de Sobradinho, Juazeiro, Xique- Xique, Barra, Jequié, 

Pedra do Cavalo, Ibirataia, Camacã, Barreiras, Vitória da Conquista, Paramirim, Itiúba, 

Itaetê, dentre outros territórios estratégicos no estado merecem destaque pela sua 

capacidade produtiva, tais como Sertão do São Francisco (Juazeiro e Sobradinho), 

Bacia do Rio Grande (Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães e São Desidério), Bacia do 

Paramirim, Recôncavo (municípios do entorno de Pedra do Cavalo) e Médio Rio de 

Contas (Jequié). 

A piscicultura se firmou como uma atividade econômica na geração de alimentos, 

emprego e  renda, desde então, os diversos segmentos do setor da piscicultura, têm se 

desenvolvido de forma bastante acelerada, de tal forma que, a Bahia Pesca S.A vem a 

cada ano estimulando a produção de pescado cultivado através dos seus programas de 

fomento à atividadeaquícola. 

Aquicultura Marinha 
 

A Aqüicultura, cultivo de organismos aquáticos é considerada atualmente como 

uma importante fonte de proteína animal. O Brasil possui 8.400 km de extensão de 

costa litorânea, a Bahia possui o maior litoral com 1.183 km de extensão com 

excelentes condições climáticas, bem como um rico recurso hídrico continental para o 

desenvolvimento da aqüicultura marinha. 

Dentro das atividades de aquicultura marinha desenvolvida na Bahia a produção 
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de camarão ou carcinicultura é a mais empregada, segundo a ABCC (Associação 

Brasileira de Criadores de Camarão) o nosso estado é o terceiro em produção com uma 

área produtiva de 1850 hectares. Outro segmento desta atividade é a malacocultura, 

cultivo de moluscos que vem sendo cada vez mais empregada por pescadores e 

marisqueiras como uma alternativa de renda e alimento, uma vez que essa atividade 

aquícola possui uma grande identificação por eles. Esse segmento tem contribuído para 

a fixação do pescador no seu local de origem aproveitando da produtividade natural 

sem adição de gastos com ração. 

Apisciculturamarinha,noBrasil,aindaestáemfasedepesquisa,eaBahia,atravésdaBahiaPes

caS.A,é pioneira no desenvolvimento da tecnologia de cultivo do peixe Beijupirá. 

Merece destaque também a possibilidade da expansão do cultivo de algas na Baía de 

Todos os Santos-BTS com a criação de pólos de produção em diversas localidades, 

articuladas com uma unidade de processamento no Centro Vocacional Tecnológico 

Territorial da Pesca -CVTT, no município de Santo Amaro. Este programa esta sendo 

desenhado em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente-SEMA e envolve ações de 

capacitação, assistência técnica, produção e comercialização e deverá ser uma das 

ações para a consolidação do conceito de economia azul na BTS 

 
2.4. Recursos para custeio das políticaspúblicas: 

 
O Capital Social autorizado e subscrito é de R$ 4.824.688,64 (quatro milhões, 

oitocentos e vinte quatro mil, seiscentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro 

centavos), sendo o Estado da Bahia o acionista majoritário, com 93,44% (noventa e 

três, quarenta e quatro por cento) das ações da Bahia Pesca S.A., sendo, portanto, seu 

acionista controlador. 

 

Neste contexto, a Bahia Pesca S.A. recebe recursos do orçamento fiscal do Estado 

para o pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral e de capital, 

conforme expressamente autorizado por Lei em regência, e pela Lei Orçamentária 

Anual vigente. 
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 2.5. ExecuçãoOrçamentária 
 

     Total de Recursos Orçamentários – R$ 27.822.852,00 

O         Orçamento 

Atual 

Empenhado Li Liquidado Pago % 

Execução 

27.82 27.822.852 19. 19.869.221,86 19.8 19.857.564,92 19.8 19.857.564,9 71,41 71,41 

     Fonte: Fiplan/Plan 27 

 

O total de recursos orçamentários da Bahia Pesca, para o ano de 2020, considerando 

todas as fontes de recursos, foi de R$ 27.822.852,00 (vinte e sete milhões, oitocentos e 

vinte e dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais). Houve uma execução orçamentaria 

total de 71,41%. 

 

2.6. Execução Física 

 

No ano de 2020, o planejamento proposto na Lei Orçamentária Anual, com base no PPA 

2020/2023, não aconteceu conforme esperado devido ao advento da pandemia do 

Coronavírus. Algumas adaptações tiveram que ser feitas e metas que tinham como pré-

requisito o contato físico, sendo assim, foram modificadas e/ou reduzidas. Porém, todos os 

esforços foram empreendidos para que as ações da Bahia Pesca não ficassem 

prejudicadas, afetando assim o seu público alvo, como se pode ver a seguir: 

 

2.6.1. Assistência Técnica a Pescador e Aquicultor 

 

A Assistência Técnica – ATER - tem como iniciativa, o atendimento do público de 

pescadores e aquicultores no Estado para incluir produtivamente e garantir alternativa 

degeração de emprego e renda, a população inserida na faixa da linha depobreza. Cabe 

ressaltar que o ano de 2020 foi acometido pela disseminaçãoda COVID-19 a nível global o 

que afetou significativamente as ações deAssistência Técnica no estado, visto que é um 

serviço realizado de formapresencial. 

Os efeitos dos impactos causados pela COVID-19 na pesca eaquicultura não são 

totalmente conhecidos, entretanto as medidas dedistanciamento social para enfretamento 

do novo coronavírus decretada porórgãos federais, estaduais e municipais, além das 

recomendações doMinistério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde com a 
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suspensãoda comercialização de animais em feiras livres, o fechamento de bares 

erestaurantes, que são canais de distribuição do pescado no estado, afetaramde forma 

negativa sua produção e comercialização. 

Como forma de mitigar os efeitos dessa crise no nosso púbicoatendido, levando em 

consideração a saúde pública e o impactosocioeconômico que as comunidades pesqueiras 

e aquícolas estavamsofrendo, a Bahia Pesca fez adaptações das Atividades de ATER 

previstas nosEditais para assessoramento e orientação técnica dos pescadores 

eaquicultores com ações que contribuíssem para o enfrentamento da pandemia,tendo 

como referencial os Temas Estratégicos propostos nos editais, deforma que uma parcela 

do público beneficiário pudesse ser atendida comações relevantes para enfrentamento do 

cenário atual. 

Na perspectiva mencionada acima, a Bahia Pesca, está desenvolvendo um novo programa 

de ATER, por meio de entidades executoras, com base nas Diretrizes e nos Princípios 

estabelecidos pela PNATER e lei estadual de ATER. 

A atuação da Assistência Técnica da Bahia Pesca ocorre em 8 Territórios de Identidade, 

sendo esses: Baixo Sul, Chapada Diamantina, Costa do Descobrimento, Extremo Sul, 

Itaparica, Litoral Sul, Recôncavo, Sertão do São Francisco, atendendo a 24 municípios; 

Cairu, Camamu, Igrapiúna, Ituberá, Nilo Peçanha, Taperoá, Valença, Itaeté, Itapebi, Porto 

Seguro, Santa Cruz Cabrália, Caravelas, Glória, Paulo Afonso, Rodelas, Canavieiras, 

Ilhéus, Maraú, Una, Cachoeira, Maragogipe, Santo Amaro, Saubara, Remanso. 

Até no primeiro semestre de 2020 foram entregues 19 relatórios de execução, executadas 

07 atividades previstas nos editais, beneficiando diretamente 3.390pescadores artesanais 

e aquicultores famílias. O quadro a seguir apresenta os principais indicadores de esforços 

realizados no ano de 2020. 

Tabela 2. Indicadores de esforços realizados no ano de 2020. 
 

ATIVIDADES TOTAL 

 

Visita, acompanhamento e orientação 
técnica 
 

3011 
 

Visita para organização da UPF 396 
 

Avaliação intermediária 
 

1 

Avaliação final 6 
 

Curso formação técnica 2 
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Acompanhamento de grupo produtivo  
53 

Intercâmbio entre grupos produtivos 24 
 

 

Como parte obrigatória dos editais, do total do público atendido, foram inseridos no 

sistema Cadcidadão, no ano de 2020 um total de 1.367 cadastros. 

 
A planilha a seguir detalha a quantidade de beneficiários atendidos e inseridos no CAD 

dos contratos de ATER em cada território para o ano de 2020: 

 
Tabela 3. Total de beneficiários atualizados no CAD 2020.1 
 

TERRITÓRIO  TOTAL 

Baixo Sul 399 

Chapada Diamantina 1 

Costa do Descobrimento 148 

Extremo Sul 186 

Itaparica 72 

Litoral Sul 552 

Recôncavo 8 

Sertão do São Francisco 1 

TOTAL 1.367 

 
 

    2.6.2 Emissão de DAP e Acesso a Crédito 

 

Uma outra atividade afetada pela situação de pandemia foi a Emissão de DAPs, 

(Declaração de Aptidão ao PRONAF) uma vez que que se trata também de uma ação 

presencial, onde através de entrevista o produtor autodeclara as principais atividades 

desenvolvidas e a renda obtida. Esse documento é importante para que os agentes 

financeiros possam repassar os recursos para os pescadores artesanais e aquicultores e 

estes profissionais acessem as políticas públicas de investimento do governo Federal. 

A Declaração de Aptidão ao Pronaf-(DAP) está vinculada ao Programa Nacional de 

Fortalecimento da  Agricultura Familiar (PRONAF) funciona como a identidade do produtor 

rural. É ela que permite o acesso das famílias agrícolas em pelo menos15 diferentes 

políticas públicas, tais como: financiamento (PRONAF), créditosda reforma agrária 

(assentamentos do Governo Federal), programa dehabitação rural, certificações de 

produtos (selos), cursos profissionalizantes(Pronatec), comercialização de alimentos em 

escolas (merenda escolar),hospitais e instituições militares, entre outros. Taldocumento é 

emitido pelostécnicos de campo quando realizam os diagnósticos das UnidadesProdutivas 
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Familiares. Além de fomentar os projetos produtivosdesenvolvidos pela ATER.Na Bahia 

Pesca, a DAP é emitida por agendamento, através da Homepage da empresa, uma 

medida desenvolvida pela Coordenação de Promoção Social, afim de não privar os 

profissionais da pesca e aquicultura do acesso ao documento. 

 

A  equipe da Bahia Pesca, no ano de 2020 emitiu 347 Declarações deAptidão ao Pronaf 

(DAP) pelos serviços de ATER ativos neste ano. A planilha a seguir apresenta os números 

de DAPemitida nos territórios de identidades atendidos pela Bahia Pesca no ano de2020. 

 

Territorio Município Quantidade Total 

RMS 

Cachoeira 2 

347 

Maragojipe 1 

Santo Amaro 8 

Saubara 329 

Itaparica 5 

Camaçari 2 

 

Apesar da necessidade de distanciamento social, a Bahia Pesca, através da 

Coordenação de Promoção Social-Cops,  buscou manter o atendimento mínimo ao 

público beneficiário e a partir do 2º semestre de 2020 disponibilizou a ferramenta de 

agendamento para emissão de DAP’s, com horários escalonados, evitando 

aglomeração e garantindo que os profissionais da pesca obtivessem o documento tão 

necessário ao acesso de políticas públicas. 

 

2.6.3.Coordenação de Promoção Social  
 

                  Neste ano de 2020, as ações planejadas a partir do PPA, foram ordinariamente 

suspensas e/ou alteradas, em favor dos esforços empreendidos para as ações de 

combate ao COVID-19. Desta forma, as atividades ordinárias e as emendas 

parlamentares estaduais tiveram os recursos relocados para o enfretamento da 

pandemia, isso acarretou numa baixíssima execução física e financeira.  

                 Contudo, a Bahia Pesca, através da COPS, empreendeu esforços para realização 

de outras ações, que auxiliaram as comunidades pesqueiras no enfretamento a 

pandemia, como se pode relatar a seguir: 
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I. Foram distribuídas cerca de 170 (cento e setenta) mil máscaras de proteção facial, 

reutilizáveis;  

II. Foram distribuídos cerca de 5000 frascos de álcool a 70º, glicerinado;  

III. Foram distribuídas 40 mil cartilhas com orientações para os profissionais da pesca, 

com cuidados necessários para evitar a contaminação por COVID-19 em casa, na rua, 

na atividade laboral e na comercialização de pescados. 

IV. Foram disponibilizados 02 vídeos com orientações para evitar a contaminação por 

COVID-19, veiculado nas redes sociais da Bahia Pesca e do Governo do Estado; 

V. Foram realizadas 06 reuniões virtuais com as lideranças de pesca, com intuito de 

discutir as necessidades urgente do segmento e dar encaminhamentos;  

VI. Foram realizadas 03 live streaming, no canal da Bahia Pesca TV no youtube, com 

intuito de disponibilizar aos pescadores, marisqueiras e aquicultores, capacitação 

quanto aos temas de Saúde Ocupacional, Alimentação saudável- com foco nos 

pescados, e  Saúde do Homem, haja vista a impossibilidade de realização de palestras 

e cursos presenciais;  

VII. Foi realizado um curso on-line publicado no canal do youtube BahiaPescaTV, cujo 

tema foi Associativismo e Organizações Sociais. Prestando formação quanto a 

formalização de associações e colônia de pesca, rotina das entidades , organização 

documental e  prestação de contas das entidades sociais do segmento pesqueiro. São 4 

vídeos aulas disponível no canal.  

2.6.3.1 Captação de Recursos 

 
Uma ação de grande relevância, sob responsabilidade da Coordenação de Promoção 

Social, na Bahia Pesca, é a captação de recursos de emenda Parlamentar Impostiva, 

estaual e federal, esta ação envolve desde a criação de um menu de projetos, onde os 

parlamentares podem conhecer a atuação da empresa e a partir deste conhecimento 

indicar as emendas para os municípios com potencial. 

Neste período de pandemia foi elaborado o projeto para captação de recursos da 

emenda federal, junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento- MAPA, 

para ser aplicado no município de Nova Viçosa, no valor total de R$328.650,00 

(trezentos e vinte oito mil seiscentos e cinquenta reais), que foram empenhados e 
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conveniado entre a Bahia Pesca e o MAPA.  

Assim como, a uma segunda ação no mesmo ministério onde a empresa captou os 

recursos na ordem de R$1.532.669,00 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil 

sesicentos e sessenta e nove reais), cujo objeto é da apoio ao fortalecimento e 

consolidação de unidades produtivas da pesca artesanal. 

2.6.3.2 Interlocução com as entidades, colônias e associações de pescadores/as 

A Coordenação de Promoção Social, mantém um mecanismo de  comunicação junto as 

entidades representativas da categoria de pesca artesanal. Desta forma, foi criado com 

intuito de estreitar o contato com as comunidades pesqueira em tempos de 

distanciamento social, os grupos de mensagem através do aplicativo whatssap,  por 

território de identidade.Nos grupos foram adicionados os representantes legais das 

entidades, e cada grupo comporta entidades de mais de um território de acordo com a 

afinidade profissional. Assim as ações da empresa são comunicadas rapidamente aos 

entes sociais e eles também podem informar sobre as dificuldades e necessidades das 

suas comunidades. 

Desta iniciativa, resultou outra ação importante realizada pela Coordenação, foi a 

intermediação para conceder a cessão de uso gratuito, da unidade de beneficiamento 

de Pescados, localizada no Terminal Pesqueiro Público  em Remanso, para a 

Associação de Pescadores e Pescadoras-APPR.  

Houve, neste ano de 2020, apenas uma aquisição de equipamento, do total de 17 

processos de aquisição, abertos pela COPS, na ocasião. Destes 15 processos foram 

cancelados, pois se tratavam de aquisições proveniente das emendas estaduais que por 

sua vez os recursos financeiros foram cancelados e empregados nas ações do Estado 

para enfrentamento a pandemia, conforme explicitado no item 3.1 deste relatório. O 

processo, cujo número SEI é 032-4945 2020 0000928-79, refere-se à aquisição de 

balança de 300Kg a fim de atender a emenda impositiva do deputado Marcelino Galo, 

que apesar desta emenda ter sido cancelada, o processo tramitou rapidamente e foi 

necessário efetivar o pagamento com recursos do Tesouro do Estado. O equipamento 

não foi doado ainda, visto que os demais processos complementares que formariam o 

kit de comercialização, foram suspensos devido ao cancelamento de recursos das 

emendas estaduais.  
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     2.6.4. Produção e Distribuição de Alevinos 
 

A ação de distribuição de alevinos é uma ação da Gerência de Operações da Bahia 

Pesca que é responsável por toda a produção de alevinos nas unidades de produção da 

empresa. Os alevinos são os insumos necessários para o incremento da produção de 

pescado no Estado da Bahia e o fortalecimento do desenvolvimento regional, através de 

projetos estruturantes de criação de peixes em viveiros escavados ou em tanques rede 

visando melhorar a qualidade de vida das comunidades rurais, pescadores, aquicultores 

e ribeirinhos. 

As unidades produtoras estão assim distribuidas: 

 

NOME DA ESTAÇÃO LOCALIDADE 

ESTAÇÃO DE PISCICULTURA DO RIO  
CORRENTE 

SANTANA 

ESTAÇÃO DE PISCICULTURA DE 
ITAMARAJU 

ITAMARAJU 
(desativada) 

ESTAÇÃO DE PISCICULTURA DA 
BARRAGEM DE PEDRAS 

JEQUIÉ 

ESTAÇÃO DE PISCICULTURA DO 
ITAPICURU 

CIPÓ 

ESTAÇÃO DE PISCICULTURA DO 
PARAGUAÇU 

BOA VISTA DO TUPIM 

ESTAÇÃO DE PISCICULTURA EDRA 
DO CAVALO 

CACHOEIRA 

ESTAÇÃO DE PISCICULTURA DE 
JOANES II 

CAMAÇARI 
 

ESTAÇÃO DE PISCICULTURA DE 
CAIÇARA 

PAULO AFONSO 
(desativada) 

TOTAL  8 

 

 

Toda a ação de repovoamento e distribuição de alevinos começa com o processo de 

maturação, reprodução, larvicultura, alevinagem, depuração, embalagem e transporte nas 
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estações de piscicultura distribuidas no Estado, e concomitantemente o mapeamento e 

estudos de capacidade de suporte das aguadas. 

O processo de maturação dos reprodutores consiste basicamente em tentar replicar o 

máximo das condições ambientais que os peixes, sobretudo os reofílicos, encontram na 

natureza. Isso implica em ofertar uma dieta rica em nutrientes e com alta digestibilidade, 

excelente qualidade de água, baixas densidades de estocagem e para algumas espécies a 

indução hormonal. Esse trabalho depende de um acompanhamento técnico especializado 

para garantir que as matrizes sejam observadas constantemente em busca do ponto ótimo 

de maturação (fêmeas com abdome bem abulado e machos espermeando com leve 

toque). 

Após a identificação dos reprodutores com estágio ótimo de maturação, se inicia o 

processo reprodutivo com a indução hormonal que é feita com extrato de hipófise 

liofilizada. O processo requer muito conhecimento técnico e habilidade de manejo para a 

aplicação do hormônio, sutura do canal urogenital e extrusão dos ovos e sêmem. 

Os ovos extrusados são levados e estocados em incubadoras que possuem fluxo contínuo 

de água após 3 dias as larvas começam a eclodir e ficam mais alguns dias na incubadora 

até receberem as primeiras alimentações. Esse processo requer muita atenção para a 

desinfecção e limpeza das incubadoras antes e depois da estocagem e eclosão das larvas. 

Esse é um momento crítico que pode ocasionar grande mortalidade. 

O último estágio da produção de formas jovens de peixes é a alevinagem, que é o período 

de pós-larva até se tornarem alevinos com média de 1g. No momento que as pós-larvas 

saem das incubadoras, um viveiro já deve estar bem fertilizado e com uma grande 

quantidade de alimento natural (fito e zooplâncton). A preparação do viveiro é a etapa mais 

importante no estágio alevinagem seguida dos frequente arraçoamento que deve suprir a 

grandedemanda alimentar para o rápido crescimento dos alevinos. 

Quando os alevinos atingem o tamanho e pesos necessários para iniciar a recria, eles são 

transferidos para os tanques de depuração. A depuração é o processo de esvaziar o trato 

digestório dos alevinos em tanques com água corrente por um período mínimo de 24 

horas, para diminuir a excreta de metabolitos nas embalagens de tranporte e 

consequentemente reduzir os riscos de mortalidade. 

A embalagem é feita com sacos plásticos que são preenchidos com um terço de água e 

dois terços de oxigênio puro e acondicionados no veículo que transportará os alevinos até 

as aguadas ou viveiros dos aquicultores familiares.Ao receber os alevinos, os produtores 

são orientados como aclimatar e soltar os alevinos, bem como rápidas instruções de como 
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realizar biometrias e arraçoamento. 

No ano de 2020, as seis unidades em funcionamento produziram 7.779.547 alevinos onde 

6.652.000 foram distribuídos pela ação de peixamento em aguadas públicas e 

comunitárias. Foi lançado no Fiplan,o número de 6.632.000 alevinos distribuídos. A 

diferença ocorreu por conta do envio de alguns relatórios de produção e distribuiçãoapós a 

data limite para alimentar a meta do Fiplan. 

A ação de peixamento atingiu 97 municípios baianos e beneficiou cerca de 6.858 famílias. 

Essa quantidade representou cerca de 23,3% do total de municípios atendidos do estado. 

Após a solicitação dos municípios, a Gerência de Operações,após verificar a 

disponibilidade de alevinos nas estações mais próximas, entra em contato com o 

solicitante para explicar a logística do transporte e agendar a entrega. Essa ação tem um 

impacto relevante na piscicultura baiana, de tal modo, que a estatística nacional leva em 

consideração a nossa produção, conforme dados publicados pelo anuário nacional da 

piscicultura no Brasil, elaborada pelo PEIXE BR todos os anos.Isso mostra nosso papel 

preponderante na política de desenvolvimento da atividade e nossa relevância no estado. 

Por fim concluímos salientando a importância desta ação prioritária do governo que tem o 

intuito de garantir a segurança e a qualidade alimentar de diversas famílias em todo o 

território da Bahia 

 
2.6.5. Eventos de aquicultura e pesca 

 

Não foi possível executar a meta ‘Evento de aquicultura/pescarealizado’ devido à 

pandemia. A dotação orçamentária foi remanejada e a execução física no Fiplan 

também não ocorreu, conforme justificativa acima. Porém, novas ferramentas foram 

utilizadas a fim de alcançar o público alvo, sem gastos, mas com resultados, como se 

pode ver a seguir: 

 

 Vídeos com orientação aos pescadores sobre como se proteger do coronavírus em 

casa e no trabalho, e como evitar a contaminação do pescado no ambiente de 

trabalho, durante a pesca ou mariscagem. Vídeos foram publicados nas redes 

sociais e enviados pelo WhatsApp para representantes de entidades pesqueiras; 

 Cartilha com orientações também foram divulgadas nas redes sociais, enviada por 

WhatsApp, disponibilizadas no site da empresa e enviadas às colônias e 

associações; 
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 Release para a imprensa: foi produzido um release para a imprensa com as 

mesmas informações da cartilha, para aumentar o alcance dos materiais educativos. 

O release foi publicado inclusive no site da Secretaria de Comunicação da Bahia; 

 Repostagem de todas as publicações do Governo da Bahia sobre o Coronavírus 

nas redes sociais, e envio desse material por WhatsApp aos pescadores; 

 Capacitação: para dar continuidade às capacitações realizadas pela empresa, a 

Bahia Pesca desenvolveu cursos em modo EAD (Ensino à Distância) de 

piscicultura; associativismo eorganizações sociais; e licenciamento ambiental. Os 

cursos estão disponíveis no canal da Bahia Pesca noYouTube; 

 LIVES foram realizadas através do canal da empresa no YouTube com os temas: 

Como minimizar os impactos da pandemia na vida das marisqueiras baianas; 

Saúde Ocupacional com foco na alimentação saudável dos pescadores e 

marisqueiras; Novembro Azul: saúde dos homens da pesca. 

 Impressão de 20 mil folders com orientações contra à covid-19 para serem 

distribuídos aos pescadores do Estado. O material informativo está sendo entregue 

junto com as máscaras e álcool higienizador a cerca de 80 municípios baianos com 

expressão pesqueira e casos confirmados do covid-19; 

 Intermediação e monitoramento da relação da empresa com a imprensa. Ao longo 

do ano foram produzidos cerca de 30 releases sobre assuntos como análise do 

pescado, peixamentos, cuidados com o coronavírus, distribuição de máscaras, 

capacitação e emissão de DAP. Esses releases e o trabalho de relações públicas 

com jornalistas geraram, ao longo de 2020, cerca de 140 publicações em TVs, 

rádios, jornais e sites, algumas com alcance nacional, que deram um retorno de 

imagem equivalente a aproximadamente R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais); 

 Acompanhamento e orientação das fontes da Bahia Pesca que forneceram 

informações e entrevistas para a imprensa; 

 Pesquisa sobre a viabilidade da criação de um selo da agricultura familiar, 

municiando a diretoria com informações sobre o assunto; 

 Pesquisa sobre a pesca no rio São Francisco, para municiar a diretoria antes de 

“live” na internet sobre o assunto; 

 Pesquisas e reuniões com a diretoria e com o desenvolvedor de aplicativos para o 

desenvolvimento do “app do pescado”. 
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 Alimentação das redes sociais da Bahia Pesca: foram cerca de 150 publicações por 

rede social ao longo do ano, com alcance total de aproximadamente 75 mil pessoas; 

 Atendimento ao público: a Ascom recebeu, ao longo do ano, cerca de 400 

solicitações de pescadores e marisqueiras por meio das redes sociais e de emails, 

acionando os setores responsáveis para oferecer o melhor atendimento possível 

aos usuários.  

 

 

 

2.6.6.Distribuição de megalopas de caranguejo  
 

 
 
 
 

No primeiro semestre de 2020, foram repovoados os manguezais de Santo Amaro no 

distrito de Acupe com 3,7 milhões de megalopas de caranguejo Uça com o objetivo de 

recuperação populacional de caranguejos em áreas de comprovado declínio 

populacional.A meta programada foi superada. 

 

 O processo de repovoamento dos manguezais consiste na soltura de larvas de 

caranguejos Uça na fase megalopas. Essas já têm capacidade de escavar as tocas e, 

portanto, aumentar a capacidade de defesa dos predadores. Diminuindo, assim a 

mortalidade, fazendo com que os indivíduos cheguem à fase adulta. No dia da soltura, a 
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Bahia Pesca faz um trabalho de conscientização local, envolvendo escolas e toda 

população. 

 

 

 2.6.7.  Implantação de unidade produtiva de aquicultura 

Com o intuito de propiciar o Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Piscicultura na 

Barragem de Pedras e Região, foi realizado chamamento público e posterior Termo de 

Colaboração, no valor aproximado de 500 mil reais. A primeira parcela foi repassada para 

a entidade no ano de 2020, estando as outras duas parcelas programadas para o ano de 

2021. 

Esperam-se os seguintes resultados após a implantação do projeto:  

 Desenvolver um pólo produtivo de pescado na Barragem de Pedra e Região; 

 Capacitar 20 famílias para produção de tilápia; 

 Viabilizar o acesso dos produtores aos programas de crédito do governo; 

 Acrescer a renda familiar dos beneficiários em R$ 1.519,41 mensal; 

 Garantir a segurança alimentar e nutricional da população. 

 Gerar emprego e renda. 

 Aumentar a oferta de pescado cultivado no mercado consumidor da região. 

 

2.6.8.   Requalificação de Unidade de Apoio à Produção Pesqueira e Aquícola 
 

 Em 2020, foi concluída a reforma da rede elétrica da Fazenda Oruabo e do Centro 

Vocacional Tecnológico do Pescado – CVTT, localizados no município de Santo Amaro. 

Essa reforma melhorou substancialmente o abastecimento de energia elétrica do complexo 

da Fazenda Oruabo, que atualmente abrange unidades de pesquisa, formação 

profissional, desenvolvimento de projetos de maricultura (peixes e camarão) e produção de 

pós larvas. A rede anterior estava obsoleta, haja vista ter sido calculada para gerar energia 

apenas para a parte e criação de camarão Fazenda Oruabo. 
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2.7. Comentários dosAdministradores: 
 
Desde 2019, a Bahia Pesca vem atravessando por situações desafiadoras que não haviam 

sido programadas. O derramamento de óleo no litoral do estado foi um desses grandes 

desafios que demandaram esforços e investimentos que não estavam previstos no 

orçamento, mas que se tornaram prioridade devido à gravidade da situação. Em janeiro de 

2020, a Bahia Pesca concluiu mais uma rodada de análise dos pescados coletados nas 

cidades baianas atingidas pela mancha de óleo que assola o Nordeste. O estudo foi feito 

pelo Laboratório de Estudos do Petróleo (Lepetro), da Ufba. Felizmente, o resultado 

indicou que 99% dos animais avaliados não estavam contaminados com hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos (HPA) em níveis acima dos adotados pela Agência de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) como seguros. 

O ano de 2020 se demonstrou ainda mais desafiador para a Bahia Pesca, pois além da 

crise do óleo, se enfrentou o agravamento da situação financeira por conta da pandemia. 

As providências para a contenção de gastos e a promoção da economia foram tomadas. 

Em todas as despesas que foram possíveis, houve redução de gastos a fim de promover o 

bom uso dos recursos financeiros disponíveis. 

A pandemia também afetou diretamente a execução de algumas metas físicas, como a 

prestação de assistência técnica a pescadores e aquicultores, que foi prejudicada pelo 

impedimento do contato físico direto. Os eventos de aquicultura e pesca foram todos 

cancelados e retirados da programação, assim como as emendas parlamentares foram 

canceladas e destinadas à área de saúde. Por outro lado, novas formas de interação 

surgiram ou ressurgiram como os cursos em modo EAD (Ensino à Distância) de 

piscicultura que foram disponibilizados no YouTube. E a comunicação com os 

pescadores(as) através das redes sociais. 

As plataformas digitais foram muito exploradas nesse período de pandemia, com a 

publicação de vídeos com orientação aospescadores sobre como se proteger do corona 

vírus em casa e no trabalho, e como evitar a contaminação do pescado no ambiente de 

trabalho, durante a pesca ou mariscagem, assim como a divulgação de Cartilha com 

orientações que também foram divulgadas nas redes sociais. As ações física executadas 

em formato online tiveram repercussão bastante positivas. 

Quanto à execução orçamentária, cumpre destacar, primeiramente, o impacto que as 

reduções dos tetos orçamentários ocasionaram na programação inicial do orçamento. No 

decorrer do ano de 2020, outras dificuldades se apresentaram: como o contingenciamento 
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de 1,5 milhão na Fonte 128. Além disso, o DEA (Despesa de Exercício Anterior), que tem o 

seu maior valor referente ao ano de 2019, continuará existindo no ano de 2021, pois a 

SEFAZ não autorizou o seu pagamento, mesmo existindo dotação orçamentária para o 

ano de 2020. 

Dos recursos disponíveis existentes, a execução orçamentária foi satisfatória, com 

percentuais de execução de 95,63% da Fonte do Tesouro do Estado e 92,32% do Fundo 

de Combate e Erradicação da Pobreza. Quanto à Fonte de Recursos Próprios, houve uma 

execução em relação ao valor arrecadado de 74%. 

Com certeza o ano de 2020 não foi um ano fácil para o Estado da Bahia e para a Bahia 

Pesca não foi diferente. Diante de todas as dificuldades, novas formas de ação foram 

implementadas a fim de continuar atendendo ao nosso público alvo: pescadores, 

aquicultores e mulheres trabalhadoras da pesca. A forma de trabalho também foi 

adaptada. As reuniões, tanto internas quanto com as Secretarias de Estado e outros 

órgãos, passaram a ser online. O trabalho não parou em nenhum momento. A equipe na 

Bahia Pesca continua empreendendo todos os seus esforços para alcançar os objetivos 

dispostos na programação quadrienal e anual do Governo. 

 
 

1. GOVERNANÇACORPORATIVA 

________________________________________________________________________ 

4.1. CONTROLEINTERNO 
 
O Sistema de Controle interno da Empresa está vinculada diretamente a Diretoria da 

Presidência, composta por uma Coordenação e mais 02 (dois ) técnicos das áreas de 

Direito e Administração, com expertise no desenvolvimento deste importante instrumento 

de controle,análise, acompanhamento e monitoramento dos Processos Administrativos 

      Tem como objetivo principal auxiliar a instituição a atingir seus objetivos, pois é um 

elemento que compõe o processo de gestão e monitoramento dos serviços, fiscalização, 

acompanhamentos de processos administrativos e jurídicos, processos licitatórios, 

chamadas públicas, processos rescisórios com suas devidas prestações de contas, dentre 

outros. Exigindo um maior nível de atenção a todos os setores desta empresa. Tem como 

responsabilidade a avaliação de riscos, adotando ás ações necessárias para o 

gerenciamento dos risco identificados,como também uma flexibilização no monitoramento 

de controle processual dos setores, com suas devidas necessidades e direcionamento dos 

processo. 
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A visão do Controle Interno desta empresa tem como instrumento mostrar a transparência 

das contas administrativas e financeiras, como também voltado para o gerenciamento 

eficaz das organizações públicas.A sua abrangência não se limita aos controles contábeis 

e financeiros, mas, gira em torno de todos aspectos administrativos e jurídicos,no qual visa 

não só a eficiência como também a eficácia, na transparência da legalidade e quanto a 

correta aplicação de recursos públicos.Sendo assim, o Controle Interno vem agindo na 

qualidade de órgão fiscalizador de execução orçamentária e dos resultados das políticas, 

como também faz com que as diretrizes desta empresa de economia mista seja 

visualizada com total transparência na fiscalização dos Órgãos de Controles; TCE, AGE,e 

AGU 

A CCI da Bahia Pesca integra a estrutura organizacional da Administração, tendo por 

função; acompanhar a execução dos atos, apontar, fiscalizar em caráter preventivo ou 

corretivamente as ações a serem desempenhadas, como também é de grande importância 

para a gestão de riscos da Organização, pois contribui para salvaguardar e proteger bens, 

ativos e recursos públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização inadequada 

ou apropriação indevida. A atividade principal de atuação das unidades setoriais de 

Controle Interno visa verificar o acompanhamento, controle e fiscalização da execução 

orçamentária, financeira e patrimonial, buscando assegurar a conformidade dos atos e 

fatos administrativos quanto à legalidade, legitimidade, validando a integridade dos 

informes e relatórios contábeis, financeiros e operacionais que serão utilizados pelas 

gerências em suas tomadas de decisões.Dentre suas competências observa-se que o 

Controle Interno da Bahia Pesca subsidia o gestor com informações e elementos técnicos 

para a tomada de decisões preventivamente para evitar desperdícios, perdas, multas, 

abusos, nota se assim o caráter opinativo do Controle Interno, transparecendo ao Gestor à 

proposta que lhe seja indicada. 

 
4.2. Gerenciamento e Fatores de Risco 
 

Nossa Política de Gestão de Riscos tem como principio fundamental o respeito à 

vida, a atuação ética em conformidade com requisitos legais e regulatórios, bem como o 

pleno alinhamento e coerência com o nosso plano estratégico, com a gestão integrada 

de riscos e com a orientação de ações e resposta a riscos voltados à preservação do 

meio ambiente, definindo as responsabilidades e os princípios que norteiam as ações de 

gestão de riscos. As categorias de riscos e as principais ações de mitigações 

associadas a cada uma delas são detalhadas aseguir: 



27  

Riscos Operacionais: é dever de todos cuidar da segurança operacional da 

Empresa, quanto ao manejo adequado dos meios naturais e das tecnologias 

implantadas na atuação operacional da Empresa. Entendemos que é possível trabalhar 

sem acidentes. 

Riscos Estratégicos e Riscos de Negócios: o sistema de gestão de riscos da 

Empresa está alinhado e coerente com o Plano Estratégico, os riscos são considerados 

em todas as decisões estratégicas e a gestão é sempre realizada de maneira integrada. 

Riscos de Conformidade: Os riscos de conformidade, em especial os de fraude, 

corrupção, lavagem de dinheiro e de confiabilidade dos relatórios financeiros, são 

mitigados através do sistema de controles internos da Auditoria Independente. 

 

Importante ressaltar que a nomeação de membros de Conselhos, diretores e 

demais gestores atende a critérios de integridade e inexistência de conflito de interesses 

enquanto que a contratação de bens e serviços depende do adequado grau de risco dos 

fornecedores obtido a partir de pesquisas realizadas pela equipe e o sistema de 

gerenciamento do Estado - SIMPAS. 

Riscos Financeiros: A Empresa possui uma grande dependência financeira do 

Governo do Estado, seu principal acionista e também controlador. Este fator propocia 

muitas vezes a frutração do planejamento, considerando o contigenciamento de 

recursos inerentes à crise  econômica que se instalou no país, com forte reflexo no setor 

público.  

Com a reestruturação organizacional prevista para o exercício de 2019, diversos 

aprimoramentos de nossa governança corporativa deverão contribuir para o 

fornecimento da gestão corporativa de riscos e a eficientização deresultados. 

Os fatores de riscos são apresentados, a seguir, de forma resumida: 
 

Fatores de riscos relacionados às operações: exposição a riscos de saúde, 

meio ambiente e segurança, inerentes às operações da Empresa, que podem levar a 

acidentes, perdas significativas e processos. Em caso de necessidade de suprimentos 

de peças, componentes e/ou serviços, contamos com as empresas terceirizadas e os 

prestadores de serviços. 
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Fatores de riscos relacionados à estratégia: as parcerias existentes podem não 

obter o desempenho esperado, impactando negativamente os nossosresultados. 

 

4.3. Governança Corporativa 

 
A estrutura de Governança Corporativa da Bahia Pesca vigente em 2019 era 

composta por Assembleia Geral de acionistas, Conselho de Administração, Conselho 

Fiscal e Diretoria Executiva. 

O Conselho de Administração vigente em 2020 é composto por 06 (seis) 

membros, sendo presidido pelo Secretário de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e 

Aquicultura, que, juntamente com o Diretor- Presidente, são os dois membros natos, 

sendo os demais eleitos pela Assembleia Geral no exercício do mandato de 02 (dois) 

anos, sendo então permitidas, no máximo, 03 (três) a reconduções consecutivas. O 

Conselho Fiscal vigente em 2019, de caráter permanente, é composto de 03 (três) 

membros efetivos residentes no país e respectivos suplentes. 

Em Reunião do Conselho de Administração da Bahia Pesca S/A, ocorrida em  

05/11/2019, ficou deliberado o pagamento de honorários ao (a) secretério (a) da referida 

Reunião no montante de 50% (cinquenta por cento) do valor do JETON pago aos 

Conselheiros de Admnistração, nas próximas Reuniões do aludido Conselho. 

A Diretoria vigente em 2020 é composta por 01 (um) Diretor-Presidente, 01 (um) 

Diretor Técnico e 01 (um) Diretor de Administração e Finanças, todos eleitos pelo 

Conselho de Administração, com mandatos de 03 (três) anos, permitida a reeleição. 

No exercício de 2020 foram realizadas 01 (uma) Assembleia Geral Ordinária e 01 

(uma) Assembleia Geral Extraordinária; foram realizadas 12 (doze) Reuniões do 

Conselho de Administração  e 12 (doze) Reuniões do ConselhoFiscal. 

 

4.3.1. Melhorias na Governança Corporativa 
 

No ano de 2019, foi deflagrado o processo de melhoria e atualização da 

Governança Corporativa, em consonância com a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 

e com o Decreto Estadual nº 18.470, de 29de junho de 2018, que culminou com o novo 

Estatuto Social da Bahia Pesca S.A., vigente para o exercício de 2019. 

Entre as principais melhorias na governança propostas, temos a aprovação e 

implantação do Comitê de Auditoria Estatutário e do Comitê de Elegibilidade. Ao Comitê 
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de Auditoria Estatutário competirá dar suporte ao Conselho de Administração na 

auditoria financeira e contábil da empresa e no processo de eficientização do Controle 

Interno e das Auditorias Interna e Independente. Ao Comitê de Elegibilidade, já 

implantado em 2019, compete auxiliar os acionistas na verificação da conformidade do 

processo de indicação e de avaliação dos administradores, dos conselheiros fiscais e 

dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário. 

 

4.4.  Descrição da composição e da remuneração da administração 
 

 

DIRETORIA EXECUTIVA 

Nº Nome Cargo Honorários Triênio TOTAL 

1 Marcelo Sampaio Oliveira Presidente 16.455,58 1.481,00 17.936,58 

2 Romualdo Pereira 
Diretor Administrativo 

e Financeiro 
14.519,63 1.306,77 15.826,40 

3 Valter Andrade da Silva Junior Diretor Técnico 14.519,63 --- 14.519,63 

 
 

 

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Nome Cargo Valor 

1.Lucas Teixeira Costa Presidente do Conselho 4.500,00 

2.Davidson de Magalhães Santos Conselheiro 4.500,00 

3.Marcelo Sampaio Oliveira Conselheiro 4.500,00 

4.Jabes Sousa Ribeiro Conselheiro 4.500,00 

5.Maurício Teles Barbosa Conselheiro 4.500,00 

6.Nelson de Oliveira Simões Conselheiro 4.500,00 

 
 

 

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL 

Nome Cargo Valor 

1.Paulo Roberto Britto Guimarães Presidente 2.250,00 

2.Fernanda Pires Leite Regis Conselheiro 2.250,00 

3.Jussara Queiroz dos Santos Conselheiro 2.250,00 

4.Ataíde Lima de Oliveira Conselheiro/Suplente (*) 

5.Paulo Cesar Nogueira Fernandes Conselheiro/Suplente (*) 

6.Roberta Silva de Carvalho Santana Conselheiro/Suplente (*) 
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 Organograma: 
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BAHIA PESCA S.A. 
 
 

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E RESPECTIVOS 
SUPLENTES: 

 
 
 

1. Lucas Teixeira Costa - CPF998.317.325/53 

Suplente: Wesley Soares Faustino – CPF 294.547.275-91 

 

2. Marcelo Sampaio Oliveira - CPF 461.501.615-87 

Suplente: Romualdo Pereira – CPF058.450.505-10 

 

3. Jabes Sousa Ribeiro - CPF 036.789.465/34 

Suplente: Isaac Albagli de Almeida –122.007.865-49 

 

4. Maurício Teles Barbosa - CPF 045.880.497/03 

Suplente: Ary Pereira de Oliveira – CPF095.391.905-68 

 

5. Nelson de Oliveira Simões Filho - CPF 133.725.215/87 

Suplente: Nesmar Andrade da Silva – CPF108.294.075-53 

 

6. Davidson de Magalhães Santos – CPF 182.817.025-91 

Suplente: Juremar de Oliveira – CPF748.534.815-91 


