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1 IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES DA UNIDADE JURISDICIONADA (UJ) 

 
1.1 IDENTIFICAÇÃO 
 

Nome/Sigla: Bahia Pesca S/A 

Poder: Executivo 

CNPJ: 13.187.745/0001-53 

Órgão de Vinculação: SEAGRI 

 
1.2 INFORMAÇÕES DO(S) DIRIGENTE(S) MÁXIMO(S) 
 

Nome: Marcelo Sampaio Oliveira 

Período de gestão: 28/06/2019 até o presente momento 

 
1.3 INFORMAÇÕES GERAIS 
 

1.3.1 Objetivo e legislação 
 

A Bahia Pesca tem por objetivo promover, executar e fomentar a política do 
desenvolvimento no setor pesqueiro aquícola no âmbito do Estado da Bahia; fortalecer a 
cadeia produtiva dos pescados cultivados ou oriundos da pesca extrativista; promover a 
reestruturação e modernização dos Terminais Pesqueiros Públicos; produzir alevinos de 
espécies nativas e exóticas, visando à realização de peixamentos de aguadas baianas, 
além dos povoamentos das pisciculturas do Estado; prestar assistência técnica e extensão 
rural aos pescadores e aquicultores do Estado; 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.  

 
 
QUADRO 1 – Legislação relacionada à UJ 
 

Número Descrição 

6404/76 Lei da Sociedade Anônima  

4320/64 Normas Gerais de Direito Financeiro 

 Estatuto Social da Bahia Pesca S/A - Alteração em 2019 

9433/05 Lei de Licitações e Contratos Administrativos – Estado da Bahia 

12372/11 Institui a Política Estadual de Assistência Técnica e Extensão 
Rural - ATER 

13019/14 Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração 
pública e as organizações da sociedade civil 

13303/16 Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da 
sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  
Fonte:Asjur 
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1.3.2 Estrutura organizacional – Organograma funcional 
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1.3.3 Finalidade e competências institucionais 

  
 
QUADRO 2 – Principais finalidades e competências das áreas estratégicas da UJ. 
 

Nome da 
unidade 

Finalidade Principais competências 

Bahia Pesca 

Fomentar a Piscicultura em 
todo o Estado da Bahia. 

Desenvolver, executar e acompanhar programas e 
projetos relativos à piscicultura no estado da Bahia. 

Realizar pesquisa e aprimorar 
tecnologia e demais atividades 
concernentes a pesca e 
aquicultura. 

Elaborar estudos e análises sobre a aquicultura, pesca 
e áreas afins ás atividades da Bahia Pesca. 

Promover apoio institucional às 
Colônias e Cooperativas de 
Pesca. 

Desenvolver programas de apoio às comunidades 
pesqueiras. 

Administrar Terminais 
Pesqueiros e Unidades de 
Aquicultura. 

Beneficiamento dos organismos de pesca e 
fornecimento de gelo para armazenamento dos 
peixes. 

Fonte: Estatuto Social da Bahia Pesca 
 
 

 
 
 
 
 

1 
Gerência de Assistência 
Técnica  e Extensão Rural 

1.1 1.2 
Coordenação de Coordenação de 

Extensão Rural Capacitação 

1.3 
Coordenação 
de Promoção 

Social 

1.4 
Escritórios Regionais 

2 

Gerência de Projetos 

3 

Gerência de Operações 

2.1 
Coordenação de 

Licença 
Ambiental 

2.2 
Coordenação de Estudos, 

Pesquisas e Difusão 

3.1 3.2 3.3 
Coor denação 

de 
Coor denação 

de 
Estações de Psicicultur a, 

Produção de Produção de Fazenda Oruabo 
Aquicultura Marinha Aquicultura 

Continental 
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2 ÁREA FINANCEIRA 

 
 
2.1 Análise das demonstrações financeiras 

 
 
O Resultado do Exercício em 31 de dezembro de 2019 foi negativo em R$ 452.749, e, em 
31 de dezembro de 2018, negativo em R$ 1.831.492. Alguns fatores contribuíram para a 
redução do resultado negativo em 2019, haja vista ter tido valores menores de DEA, 
diminuição de despesas operacionais e de parcelamento de INSS, bem como aumento, em 
torno de R$ 220 mil, com recebimento de contrapartida referente a convênios firmados com 
o governo federal.   
 
 
As informações contidas no Anexo XXI, referente às Ações Judiciais em 2019, representa o 
montante de R$ 518.438, valor este que fora contabilizado, haja vista que deve ser 
considerado o risco provável, de acordo com Resolução nº 1022 de 18/03/2005 / CFC - 
Conselho Federal de Contabilidade, que discorre sobre as seguintes definições: 

- Risco provável - a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é maior do que a de 
não ocorrer. Dessa forma, há maior probabilidade de o fato acontecer; 

- Risco possível - a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é menor que provável, 
mas maior que remota; 

- Risco remoto - a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é pequena. 

As contingências dependem de um evento futuro para serem consideradas como ganho ou 
perda. Nesse ínterim, apenas as contingências resultantes de prováveis perdas para a 
Empresa é que devem ser registradas como passivo. 

 

2.2 Análise das receitas e despesas 

 
 

No exercício de 2019, o orçamento inicial para recursos próprios foi de R$ 1.445.000,00 (um 

milhão, quatrocentos e quarenta e cinco mil reais), tendo como base a previsão de receita 

para a fonte 213 – recursos próprios. Houve um incremento na receita de R$ 241.368,00 

(duzentos e quarenta e um mil, trezentos e sessenta e oito reais) decorrente de Superávit 

Financeiro de Exercícios Anteriores - Transf Volunt Fed – AI. 

 

Havia a previsão de incremento na produção de alevinos em relação ao exercício anterior, 

porém problemas de infraestrutura das unidades produtivas, associada à carência de mão 

de obra qualificada e a fragilidade do sistema de segurança das unidades produtivas 

ocasionaram o não cumprimento da meta.  

 
No que tange à variação da despesa, a execução esteve pautada na concessão financeira 

disponibilizada pela Sefaz. Apesar da dificuldade para o recebimento das concessões 

financeiras no ano de 2019, a Bahia Pesca conseguiu executar o seu orçamento 

satisfatoriamente, tendo um percentual de execução de 93,64. 
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TABELA 1 – Variação da receita 

R$1,00  

Tipo/natureza da receita Previsão 
(a) 

Atual 
(b) 

Realização 
(c) 

Variação 
(d)=(b-c) 

Receita capital 0 0 0 0 

Receita corrente 1.445.000 1.686.368 529.807,92 1.156.560,08 

     

Fonte:Fiplan Plan 42 - Assessoria de Planejamento e Orçamento - ASPLAN 
 
 
TABELA 2 – Variação da despesa 

R$1,00  

Tipo/natureza da 
despesa 

Previsão* 
(a) 

Realização 
(b) 

Variação 
(c)=(a-b) 

Despesa corrente  24.499.938 23.034.457,63 1.465.480,40 

Despesa capital – 
investimento 

133.622 34.363,50 99.258,50 

Fonte:Fiplan - Assessoria de Planejamento e Orçamento - ASPLAN 
 
 
 
 

3. ÁREA OPERACIONAL 

 
3.1 Avaliação dos resultados da execução das ações 
orçamentárias/compromisso(s)/programa(s): 

 
3.1.1 Avaliação dos resultados dos indicadores 
 
Programa 216 – Vida Melhor 

Indicador - 1221 – Número de prestações de assistência técnica realizada 

 Evolução no sentido da polaridade. Evolução positiva dentro do esperado para o período 

devido à boa aceitação pelo público beneficiário do serviço prestado de assistência técnica 

combinado com a vasta experiência das empresas contratadas para a prestação do serviço 

de ATER, através de Chamada Pública. 

 

Programa 216 – Vida Melhor 

Indicador - 1222 – Número de alevinos distribuídos  

Há evolução no sentido da polaridade. A produção de alevinos não teve o alcance esperado, 

tendo em vista que as instalações de produção das estações de piscicultura precisam de 

reforma a fim de alcançar as suas capacidades máximas de produção. Problemas de 

infraestrutura das unidades produtivas, associada à carência de mão de obra qualificada e a 

fragilidade do sistema de segurança das unidades produtivas ocasionaram o não 

cumprimento da meta. A produção impacta diretamente na distribuição de alevinos. 
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Programa 211 – Mulher Cidadã 

1234 – Número de kits de EPI distribuídos 

O comportamento da meta foi abaixo do esperado devido a dificuldades no processo de 

aquisição dos equipamentos. O processo de licitação para aquisição dos Epi não teve êxito. 

Em 2019, Foram distribuídos 70 kits mariscagem através de emenda parlamentar. Cada 

conjunto de EPI é composto por um par de luvas e botas em neoprene, uma camisa em dry 

fit, uma calça e boné em tactel com bloqueio de 98% dos raios UVA e UVB que protege a 

pele e não absorve o calor solar, minimizando a incidência de câncer, desidratação e 

envelhecimento precoce.  

 

 

Programa 207 – Meio Ambiente 

1230 – Número de caranguejos distribuídos para repovoamento 

 

 A evolução da meta foi positiva, apesar de não alcançar o resultado final programado, o 

indicador evoluiu no sentido da polaridade, pelos fatos a seguir: Foram feitos investimentos 

da estrutura física do laboratório de reprodução de megalopas de caranguejos como 

aquisição de tanques e bombas, aumentando e melhorando a sua capacidade produtiva. 

Além disso, a Bahia Pesca aumentou o investimento em aquisição de insumos de produção 

como cistos de artêmia, probióticos, etc.. 

 

 

 

Programa 207 – Meio Ambiente 

1231 – Proporção de lagoas urbanas repovoadas com carpas prateadas na RMS 

 

Evolução Nula. Não houve avanço no indicador tendo em vista a dificuldade na aquisição da 

espécie alvo para repovoamento. 
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Evolução anual dos indicadores do(s) programa(s) 

 

Indicador(1) 
Unidade 

de 
medida 

Índice 
de 

referênc
ia 

Data de 
referênci

a 

Aferido Índice esperado 
quadriênio 

(PPA 2016-2019) 
1º ano 
(2016) 

2º ano  
(2017) 

3º ano  
(2018) 

4º ano 
 (2019) 

Programa 216 – VIDA MELHOR 

1221 – Número de prestações de 
assistência técnica realizada 

und 3.016 2015 2.391 2.900 3.040 2.878  

1222 – Número de alevinos 
distribuídos 

und 
14.577.9

60 
2015 

12.868.0
62 

7.641.0
00 

10.568.9
00 

6.456.30
0 

 

         

Programa 211 – Mulher Cidadã 

1234 – Número de kits de Epi 
distribuídos 

und 81 2015 0 133 204 70  

         

Programa 207 – Meio Ambiente 

1230 – Número de caranguejos 
distribuídos para repovoamento 

Und 
1.476.00

0 
2015 

1.100.00
0 

1.300.0
00 

1.800.00
0 

2.630.00
0 

 

1231 – Proporção de lagoas 
urbanas repovoadas com carpas 
prateadas na RMS 

% 0 2015 0 0 0 0  

 

                              Fonte: Assessoria de Planejamento e Orçamento - ASPLAN 
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Outros indicadores de desempenho utilizados pela UJ 

 
 

 Outros Indicadores utilizados(1) 
Unidade 

de 
medida 

Índice 
de 

referênc
ia 

Data de 
referênc

ia 

Aferido 

 

1º ano 
(2016) 

2º ano  
(2017) 

3º ano  
(2018) 

4º ano 
 (2019) 

Programa 

        

        

        

Programa 
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3.1.2 Avaliação dos resultados das metas dos compromissos 

 

 
Programa 203 – Desenvolvimento Produtivo 

  
C9M10 Implantar indústrias de produção de biodiesel à base de rejeitos do processamento de pescado 
 

Essa meta está programada, dentro do PPA 2016-2019, para os anos de 2018 e 2019, sendo 01 unidade para cada ano. No entanto, em 2016, 

devido à indisponibilidade orçamentária, foram realizados os trabalhos para a definição de uma das duas áreas previstas no PPA que visa a 

implantação da indústria de produção de biodiesel, tendo recaído a escolha para o Terminal Pesqueiro de Sobradinho. Foram envolvidos nos 

processos de discussão os possíveis parceiros, tais como: Cooperativa de Produção e Comercialização dos Derivados de Pescado de Sobradinho, 

ADAB e CAR - Bahia Produtiva. 

   

A manifestação de interesse para implantação da unidade de produção de biodiesel dentro do Terminal Pesqueiro de Sobradinho foi contemplada no 

Edital 06/2016 do Programa Bahia Produtiva/CAR, já tendo ocorrido no ano de 2017, o repasse de recurso para elaboração de um plano de negócio 

preliminar à implantação do projeto da fábrica de biodiesel. 

 

No ano de 2018, foi registrado em cartório o Termo de Concessão de Uso do Terminal Pesqueiro de Sobradinho para a Cooperativa de produção e 

comercialização dos derivados de peixes de Sobradinho – COOPES que irá explorar as instalações do terminal para a produção de biodiesel à base 

de rejeitos do processamento de pescado. A liberação do recurso pelo Programa Bahia Produtiva/CAR, para a instalação da unidade de biodiesel, 

está prevista para até junho/2019. 

 

No ano de 2019, o recurso financeiro foi liberado pelo Programa Bahia Produtiva/CAR, em conta da COOPES. As plantas de reestruturação da 

indústria estão em análise na ADAB, a associação está aguardando a aprovação dessas plantas para dar início à implantação. Está em processo de 

aquisição do material e reforma das instalações da indústria. 
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Programa 207 – MEIO AMBIENTE 

  

 

C9M2 Repovoar lagoas urbanas 

 

O desenvolvimento do projeto foi impossibilitado pela dificuldade na compra dos alevinos Carpa Prateada (Hypophythamichthys Molitrix), uma vez 

que se trata de uma espécie sem valor comercial e o número de produtores é reduzido no Brasil e inexistente na Bahia. 

 

C9M4 - Distribuição de Megalopa de Caranguejo em Manquezais 

 

No ano de 2019, a Bahia Pesca reproduziu em laboratório 2,6 milhões de megalopas de caranguejo Uça com o objetivo de recuperação 

populacional de caranguejos em áreas de comprovado declínio populacional. Para isso, foram utilizadas as técnicas para a obtenção de desova, 

eclosão e larvicultura do caranguejo-uçá em laboratório. Foram povoados os manguezais nos municípios de Santo Amaro e Esplanada. 

 

C9M5 Realizar estudos sobre os impactos das atividades de pesca e aqüicultura do Estado 

 

No ano de 2017, foram realizadas articulações junto à Casa Civil para a realização de estudos sobre os impactos da atividade de pesca e 

aquicultura no Estado, resultando na preparação de uma minuta de Projeto de Lei para a regulamentação da atividade de carcinicultura no Estado, 

que atualmente encontra-se sob a análise da Procuradoria Geral do Estado - PGE. Além disso, a BAHIAPESCA encaminhou proposta à Casa Civil 

para a instalação de um grupo de trabalho para estudar a criação de parques aquícolas em áreas de domínio do Estado. 

Essa ação foi contemplada na Loa 2018 para dar início à realização dos estudos, contudo o valor possível alocado fora insufic iente para contemplar 

todos os projetos básicos necessários para o desenvolvimento do projeto. Sendo assim, a dotação foi realocada para outra meta possível de 

execução. Em 30 de agosto de 2018, a Bahia Pesca encaminhou o ofício Dipre nº 200.2018 para o MD secretario da Seplan, constando Nota 

Técnica expondo a necessidade de suplementação orçamentária para cumprir as metas previstas no PPA 2016-2019. Não houve, em 2018, um 

retorno desse pleito. 

 

Em 2019, não houve disponibilidade orçamentária para a execução dessa meta. A suplementação pleiteada no ano anterior não foi  atendida. 

 

C9M6 Realizar o Cadastramento Estadual Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR) de pequenos aquicultores (piscicultores/carcinicultores) 

 

Em 2019, não houve disponibilidade orçamentária para contemplar essa ação.  
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Programa 211 – MULHER CIDADÃ 

 

C6M3 Distribuição de Kit de Equipamento de Proteção Individual para Mulher Pescadora 

 

A distribuição de conjuntos de EPI’s visa diminuir os riscos ocupacionais. Ao minimizar esses riscos, a Bahia Pesca está protegendo essas 

profissionais e contribuindo, ao mesmo tempo, para o aumento de sua produtividade 

Cada conjunto de EPI é composto por pares de luvas e botas em neoprene, camisa em dry fit, calça e boné em tactel com bloqueio de 98% dos 

raios UVA e UVB que protege a pele e não absorve o calor solar, minimizando a incidência de câncer, desidratação e envelhecimento precoce. Após 

a aquisição dessas novas ferramentas, piscicultores e marisqueiras poderão aumentar sua produtividade e a qualidade de vida no trabalho. 

 

No ano de 2019, foram distribuídos 70 kits Epi’s no município de Caravelas. 

 

Programa 216 – VIDA MELHOR 

 

C14M9 Implantar unidade produtivas de aquicultura 

 

A atividade de ATER da Bahia Pesca mapeou a ação para cinco territórios específicos: Sertão do São Francisco, Itaparica, Bacia do Paramirim, 

Piemonte do Paraguaçu e Velho Chico – para o atendimento do público cadastrado. Face a disponibilidade financeira, foi tomada a iniciativa de 

apoiar aquicultores familiares que já dispunham de infra estrutura produtiva, na intenção de custear o máximo de empreendimentos possíveis. Desta 

forma, essa ação, que tinha previsão para execução de duas unidades, foi ampliada para a atuação em doze unidades, realizando o custeio de vinte 

mil reais com ração para cada empreendimento aquícola, beneficiando dez entidades. Está em processo de licitação a ração para o custeio das 

unidades produtivas selecionadas. 

Em 2018, a execução orçamentária dessa meta foi realizada na PAOE 3223, tendo em vista que não houve disponibilização de concessão financeira 

suficiente para a aquisição dos insumos de produção na PAOE 5683. Sendo assim, parte da ração adquirida para a produção de alevinos foi 

destinada para o custeio dos projetos produtivos de aquicultura. 

 

C14M10 Distribuir Equipamentos e Petrechos de Pesca 

 

A distribuição de equipamentos, petrechos de pesca, assim como materiais de apoio à pesca, visa dotar os pescadores artesanais de melhores 

condições de trabalho. 
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No ano de 2019, foram distribuídos 179 equipamentos de apoio à pesca em 5 (cinco) territórios de identidade, sendo eles: Litoral Sul, RMS,baixo sul, 

Extremo Sul e Portal do Sertão; beneficiando 739 pescadores artesanais. Foram investidos R$116,6 mil. 

 

 
C14M12 Produção e Distribuição de Alevinos para Atender Projetos Sociais 

 

Com a finalidade de atender as demandas sociais e os projetos produtivos apoiados pela ATER, a Bahia Pesca realiza a produção de alevinos, em 

suas Estações de Piscicultura. Atualmente, existem 07 (sete) estações de piscicultura localizadas nos municípios de Cipó, Jequié, Camaçari, Boa 

Vista do Tupim, Santana, Cachoeira e Paulo Afonso. Foram produzidos nesse ano, 6.995.083 alevinos. 

Problemas de infraestrutura das unidades produtivas, associada à carência de mão de obra qualificada e a fragilidade do sistema de segurança das 

unidades produtivas ocasionaram o não cumprimento da meta. 

 

C14M14 Assistir Famílias com Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural 

 
No âmbito das atividades de pesca e aquicultura, a Lei Estadual nº12.372 de dezembro de 2011, que institui a Política Estadua l de Assistência 

Técnica PEATER para a agricultura familiar e seu respectivo programa, garante ao produtor rural (pescadores, marisqueiras, aquicultores e 

produtores rurais) o acesso ao processo de gestão, produção, beneficiamento e comercialização de produtos da pesca e aquicultura.  

 

Foram assistidos, através da Prestação de Assistência Técnica e extensão Rural – ATER – no ano de 2019, 2.878 aquicultores/pescadores. 
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Evolução das metas dos compromissos/programa sob a responsabilidade direta da UJ 

 

Programa: 203 - Desenvolvimento Produtivo 

Compromisso: 9 - Fomentar a ampliação da biomassa energética a fim de viabilizar a produção de biocombustíveis, biogás, briquetes e pellets 

Meta: 10 - Implantar indústrias de produção de biodiesel a base de rejeitos do processamento de pescado 

Regionalização(1)  
Unidade 

de medida 

1º ano (2016)  2º ano (2017)  3º ano (2018)  4º ano (2019) PPA (2016-2019) 

Previsto(2) Aferido Previsto(2) Aferido Previsto(2) Aferido Previsto(2) Aferido Previsto 
Aferido no 
quadriênio 

9900 - Estado Unidade 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

6200 - Sertão do São   
           Francisco 

Unidade 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

7600 - Itaparica Unidade 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

            

Fonte: Assessoria de Planejamento e Orçamento - ASPLAN 

 
 
Evolução das metas dos compromissos/programa sob a responsabilidade da UJ, a cargo da(s) unidade(s) da administração indireta 
vinculada(s) à UJ, conforme Relatório M&A 100/Fiplan  
 

 

Programa: 207 – Meio Ambiente e Sustentabilidade 

Compromisso: 9 – Promover sustentabilidade na produção de organismos aquáticos de interesse para  apesca e aqüicultura do Estado 

Meta: 5 – Realizar estudos sobre impactos das atividades de pesca e aqüicultura do Estado 

Unidade da administração indireta vinculada: 10501 – BahiaPesca 

Regionalização(1)  
Unidade de 

medida 

1º ano (2016)  2º ano (2017)  3º ano (2018)  4º ano (2019) PPA (2016-2019) 

Previsto(2) Aferido Previsto(2) Aferido Previsto(2) Aferido Previsto(2) Aferido Previsto 
Aferido no 
quadriênio 

 9900 – Estado un  0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 
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Meta: 4 – Distribuir megalopas de caranguejo Uça (Ucides cordatus) para repovoamento de manguezais 

Unidade da administração indireta vinculada: 10501 – BahiaPesca 

Regionalização(1) 
Unidade de 

medida 

1º ano (2016) 2º ano (2017) 3º ano (2018) 4º ano (2019) PPA (2016-2019) 

Previsto(2) Aferido Previsto(2) Aferido Previsto(2) Aferido Previsto(2) Aferido Previsto 
Aferido no 
quadriênio 

5700 – Litoral sul Um  0  0  0   
1.100.00

0 
 

5900 – Extremo sul 
Um 

 0  0  0   
1.200.00

0 
 

7000 – Litoral norte e 
Agreste Baiano 

Um 
 0  0  0  950.000 900.000 950.000 

7300 - Recôncavo 
Um 

 800.000  2.100.000  3.900.000  
5.580.00

0 
2.500.00

0 
5.580.000 

7800-Metropolitano de 
Salvador 

un 
 300.000  300.000  300.000   

2.500.00
0 

 

7900 – Costa 
Descobrimento 

Um         
800.000

0 
 

TOTAL          
9.000.000,

00 
 

Meta: 2 – Repovoar lagoas urbanas 

Unidade da administração indireta vinculada:  

Regionalização(1) 
Unidade de 

medida 

1º ano (2016) 2º ano (2017) 3º ano (2018) 4º ano (2019) PPA (2016-2019) 

Previsto(2) Aferido Previsto(2) Aferido Previsto(2) Aferido Previsto(2) Aferido Previsto 
Aferido no 
quadriênio 

7800 – Metropolitana de 
Salvador 

Um 1 0 0 0 2 0 4 0 4 0 
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Meta: 6 – Realizar o cadastramento Estadual Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR) de pequenos aquicultores 

Unidade da administração indireta vinculada:  

Regionalização(1)  
Unidade de 

medida 

1º ano (2016)  2º ano (2017)  3º ano (2018)  4º ano (2019) PPA (2016-2019) 

Previsto(2) Aferido Previsto(2) Aferido Previsto(2) Aferido Previsto(2) Aferido Previsto 
Aferido no 
quadriênio 

9900 - Estado un 219 0 75 15 15 17 875 0 875 17 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Programa 211 – Mulher Cidadã 

Compromisso: 6 – Promover segurança e saúde ocupacional 

Meta: 3 – Distribuir Kits de Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

Regionalização(1)  
Unidade 

de medida 

1º ano (2016)  2º ano (2017)  3º ano (2018)  4º ano (2019) PPA (2016-2019) 

Previsto(2) Aferido Previsto(2) Aferido Previsto(2) Aferido Previsto(2) Aferido Previsto 
Aferido no 
quadriênio 

5300 – Irecê un          177  

5400- Velho Chico un          176  

5700 – Litoral Sul un   0  64  64  64 177 64 

5800 – Baixo Sul un   0  0  37  37 176 37 

5900 – Extremo Sul un         70 177 70 

6200 – Sertão São 
Francisco 

un   0  49  49  49 177 49 
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7000 – Litoral Norte e 
Agreste Baiano 

un          177  

7300 – Recôncavo un   0  0  20  20 176 20 

7800 – Metropolitano de 
Salvador 

un   0  20  167  167 177 167 

Programa 216 – Vida Melhor 

Compromisso 14 – Fortalecer as atividades de pesca e aqüicultura no Estado 

Meta 9 – Implantar unidades produtivas de aquicultura 

Regionalização(1)  
Unidade de 

medida 

1º ano (2016)  2º ano (2017)  3º ano (2018)  4º ano (2019) PPA (2016-2019) 

Previsto(2) Aferido Previsto(2) Aferido Previsto(2) Aferido Previsto(2) Aferido Previsto 
Aferido no 
quadriênio 

9900 Estado un 13  2  12 12 46 13 46 13 

5300- Irecê un       0   3  

5400 Velho Chico un       1   3  

5500 – Chapada 
Diamantina 

un       1   0  

5600 – Sisal un       0   2  

5700 – Litoral Sul un       0   2  

5800 Baixo sul un       2   3  

5900 – Extremo Sul un       0   2  

6200 – Sertão do São 
Francisco 

un       5  6 6  

6300 – Bacia do Rio 
Grande 

un          3  

6400 – Bacia do 
Paramirim 

un       1   3  

6500 – Sertão Produtivo un       1   1  

6600 – Piemonte do 
Paraguaçu 

un       1   1  

6800 – Piemonte da 
Diamantina 

un          1  
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6900 – Semiárido 
Nordeste II 

un          3  

7000 – Litoral norte e 
Agreste Baiano 

un          2  

7200 – Sudoeste Baiano un          2  

7300 – Recôncavo un          3  

7400 – Médio Rio Contas un          3  

7500 – Bacia do Rio 
Corrente 

un          2  

7700 –Piemonte Norte 
do Itapicuru 

un          1  

7800 – Metropolitano de 
Salvador 

un          2  

            

            

            

            

Meta 10 – Distribuir equipamentos e petrechos de pesca 

Regionalização(1)  
Unidade de 

medida 

1º ano (2016)  2º ano (2017)  3º ano (2018)  4º ano (2019) PPA (2016-2019) 

Previsto(2) Aferido Previsto(2) Aferido Previsto(2) Aferido Previsto(2) Aferido Previsto 
Aferido no 
quadriênio 

9900 – Estado un  200 1 108 99 208 1.717 800 1.896 800 1.896 

5300 – Irecê un          72  

5400 – Velho Chico un       40  40 72  

5700 – Litoral Sul un       13  170 74  

5800 Baixo sul un       200  210 72  

5900 – Extremo Sul un       55  59 72  

6200 – Sertão do São 
Francisco 

un     70  187  187 74  

6300 – Bacia do Rio 
Grande 

un       21   0  
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6500 – Sertão Produtivo un       10  10   

6600 – Piemonte do 
Paraguaçu 

un       20     

6700 – Bacia do Jacuipe un       33     

6800 – Piemonte da 
Diamantina 

un       7  7   

6900 – Semiárido 
Nordeste II 

un       22  22   

7000 – Litoral norte e 
Agreste Baiano 

un       12  12 74  

7100 – Portal do Sertão un       19  20   

7300 – Recôncavo un     28  385  385 72  

7600 – Itaparica un       290  290 74  

7800 – Metropolitano de 
Salvador 

un   1  1  370  377 72  

7900 – Costa do 
Descobrimento 

un       33  33   

Meta: 11 - Implantar unidade de processamento e beneficiamento da produção aquícola e pesqueira 

Regionalização(1)  
Unidade de 

medida 

1º ano (2016)  2º ano (2017)  3º ano (2018)  4º ano (2019) PPA (2016-2019) 

Previsto(2) Aferido Previsto(2) Aferido Previsto(2) Aferido Previsto(2) Aferido Previsto 
Aferido no 
quadriênio 

9900 – Estado un  8  0  0 0 24 0 24 0 

5300 – Irecê un          2  

5400 – Velho Chico un          2  

5700 – Litoral Sul un          4  

5800 Baixo sul un          2  

5900 – Extremo Sul un          1  

6200 – Sertão do São 
Francisco 

un          3  

6300 – Bacia do Rio 
Grande 

un          2  
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6500 – Sertão Produtivo un          1  

7000 – Litoral norte e 
Agreste Baiano 

un          1  

7300 – Recôncavo un          1  

7600 – Itaparica un          2  

7800 – Metropolitano de 
Salvador 

un          3  

            

Meta 12 – Produzir alevinos para atender projetos sociais 

Regionalização(1)  
Unidade de 

medida 

1º ano (2016)  2º ano (2017)  3º ano (2018)  4º ano (2019) PPA (2016-2019) 

Previsto(2) Aferido Previsto(2) Aferido Previsto(2) Aferido Previsto(2) Aferido Previsto 
Aferido no 
quadriênio 

9900 Estado un  30.000.000 
13.074.4

82 
48.074.48

2 
21.390.10

2 
66.074.482 

32.844.10
2 

120.000.00
0 

39.839.1
85 

120.000.
000 

39.839.185 

5900 – Extremo Sul un          
15.000.0

00 
 

6600 – Piemonte do 
Paraguaçu 

un          
15.000.0

00 
 

6900 – Semiárido 
Nordeste II 

un          
15.000.0
00 

 

7300 – Recôncavo un          
15.000.0
00 

 

7400 – Médio Rios de 
Contas 

un          
15.000.0
00 

 

7500 – Bacia do Rio 
Corrente 

un          
15.000.0
00 

 

7600 – Itaparica un          
15.000.0
00 

 

7800 – Metropolitano de 
Salvador 

un          
15.000.0
00 
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Meta 13 – Requalificar as instalações produtivas de fomento à pesca e aquicultura no Estado 

Regionalização(1)  
Unidade de 

medida 

1º ano (2016)  2º ano (2017)  3º ano (2018)  4º ano (2019) PPA (2016-2019) 

Previsto(2) Aferido Previsto(2) Aferido Previsto(2) Aferido Previsto(2) Aferido Previsto 
Aferido no 
quadriênio 

9900 - Estado  5 1 1 2 3 2 15 2 15 2 

5300 – Irecê          1  

5700 – Litoral Sul          1  

5900 – Extremo Sul          1  

6200 – Sertão do São 
Francisco 

         
2 

 

6600 – Piemonte do 
Paraguaçu 

         
1 

 

6900 – Semiárido 
Nordeste II 

         
1 

 

7300 – Recôncavo   0  1  1  1 3 1 

7400 – Médio Rios de 
Contas 

         
1 

 

7500 – Bacia do Rio 
Corrente 

         
1 

 

7600 – Itaparica          1  

7800 – Metropolitano de 
Salvador 

  1  1  1  1 
2 

1 

            

Meta 14 – Assistir famílias com Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural 

Regionalização(1)  
Unidade de 

medida 

1º ano (2016)  2º ano (2017)  3º ano (2018)  4º ano (2019) PPA (2016-2019) 

Previsto(2) Aferido Previsto(2) Aferido Previsto(2) Aferido Previsto(2) Aferido Previsto 
Aferido no 
quadriênio 

9900 - Estado  5.000 2.391 6.391 5.291 8.891 8.331 10.000 11.209 10.000 11.209 

            

Fonte: Assessoria de Planejamento e Orçamento - ASPLAN 
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3.1.3 Avaliação da execução dos compromissos e dos resultados das ações 

orçamentárias 

 

O ano de 2019 foi desafiador para a Bahia Pesca. A empresa foi surpreendida, junto com os 

pescadores e marisqueiras baianos, pela mancha de óleo que afetou todo o litoral do 

estado, prejudicando mais de 30 mil profissionais da pesca. 

Foi compreendido que o Governo Federal precisava fazer a sua parte, por isso a Bahia 

Pesca iniciou o cadastramento de todos os pescadores e marisqueiras prejudicados. As 

informações foram enviadas ao Ministério da Agricultura, para que o Governo Federal 

desenvolva políticas compensatórias emergenciais que atendam a todos os pescadores e 

marisqueiras das áreas atingidas. 

 

Os pescadores foram afetados diretamente, pela mancha de óleo em seus locais de 

trabalho, mas também indiretamente, com a queda na venda de peixes e mariscos. A 

população estava receosa de adquirir os produtos. Por isso, mesmo não sendo de sua 

responsabilidade, a Bahia Pesca fez a coleta de peixes e mariscos em todo o litoral da 

Bahia, para informar à população se havia mesmo contaminação. 

A análise foi feita pelo Laboratório de Estudos do Petróleo (Lepetro), da Ufba. O resultado 

indica que 99% dos animais coletados não estão contaminados com hidrocarbonetos 

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

Vigilância Sanitária (Anvisa) como seguros. 

Os resultados já foram enviados para as agências de vigilância sanitária, que têm 

competência para se manifestar sobre segurança do consumo. 

Foram analisadas 71 amostras, a exemplo de ostras, caranguejos, siris, camarão e 

peixe,  entre os dias entre 24 de outubro e 20 de novembro. As coletas aconteceram em 

Conde, Jandaíra, Entre Rios, Salvador, Itaparica, Vera Cruz, Camaçari, Belmonte, Porto 

Seguro, Taperoá, Nilo Peçanha, Canavieiras, Ilhéus, Itacaré, Maraú, Cairu, Valença, 

Jaguaribe, Igrapiúna, Ituberá, Camamu, Caravelas, Alcobaça, Prado e Santa Cruz Cabrália. 

 

 

 

A Bahia Pesca criou uma força-tarefa para lidar com a mancha de óleo, mas seus trabalhos 

rotineiros de fomento à pesca e à piscicultura não foram interrompidos. A empresa 

distribuiu, até dezembro, mais de seis milhões de alevinos para mais de cinco mil famílias 

de todo o estado. Os peixes são produzidos nas estações de piscicultura da companhia. As 

espécies trabalhadas são tilápias, tambaquis, tambacus e carpas. 

Mas essa distribuição é acompanhada de algo ainda mais importante: capacitação. Por isso, 

a empresa terminou o ano com mais de 20 cursos realizados, beneficiando 1.200 pessoas. 
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Alguns dos cursos oferecidos gratuitamente pela empresa foram os de piscicultura, 

ostreicultura e empreendedorismo. 

Adicionalmente, o trabalho de assistência técnica também não parou. Em 2019 quase 3.000 

famílias receberam o apoio da empresa. 

Além dos peixes, a Bahia Pesca distribuiu também, nos manguezais baianos, quase três 

milhões de “megalopas” (caranguejos jovens, bem pequenos, na segunda fase de 

desenvolvimento). As megalopas foram cultivadas no laboratório da empresa, na Fazenda 

Experimental Oruabo, em Santo Amaro. 

 

Cerca de 1.400 pescadores e aquicultores baianos receberam Declarações de Aptidão ao 

Pronaf (DAP) emitidos pela Bahia Pesca em 2019. Com a DAP o pescador e o aquicultor é 

reconhecido como produtor rural e pode acessar diversos programas do governo federal 

para desenvolvimento da pesca e aquicultura, como financiamentos com baixas taxa de 

juros e programas de habitação popular. 

 

A empresa identificou, ao longo do ano, diversas comunidades que, por questões 

financeiras, não estavam conseguindo implementar seus projetos de piscicultura ou 

estavam com dificuldades para comercializar o fruto do seu trabalho. 

Para aumentar a produtividade e impulsionar a venda do pescado, a Bahia Pesca doou 

mais de 240 equipamentos ao longo do ano, beneficiando cerca de 800 famílias. Os 

equipamentos incluem kits de mariscagem (com carrinho de mão, caixa térmica, falcão e 

balde), equipamentos de proteção para marisqueiras (chapéu, calça e camisa com proteção 

UV, bota e luva de neoprene), freezers e motores, dentre outros itens. 

 

No que diz respeito à linha de crédito, piscicultores de Itaetê (a 390 km de Salvador) 

começaram a receber em setembro os recursos da linha de crédito disponibilizada pelo 

Desenbahia, com o apoio da Bahia Pesca para a região. Na primeira etapa 20 famílias de 

agricultores rurais foram beneficiadas com R$ 400 mil. 

O dinheiro será utilizado na implantação de sistemas de criação de peixes em tanque rede 

na Barragem Bandeira de Melo. Cada produtor beneficiado com o financiamento será 

responsável por uma unidade de produção contendo seis tanques rede. 

 

A escassez orçamentária e financeira também foi, indubitavelmente, mais um desafio sofrido 

pela Bahia Pesca. A execução não foi realizada conforme o esperado. Solicitações de 

suplementações orçamentárias para o cumprimento de metas do PPA 2016-2019 não foram 

atendidas, conforme já demonstrado alhures. Também suplementações para questões 

emergenciais como a segurança das unidades produtivas da Bahia Pesca não puderam ser 
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atendidas, trazendo prejuízos como furtos nessas unidades. Apesar disso,  

 

 

Com uma dotação orçamentária inicial insuficiente e com demandas importantes nos 

setores da pesca e da aquicultura a serem atendidas, muitas ações não puderam ser 

contempladas. Como a execução orçamentária e financeira ocorrem concomitantemente, 

por estarem atreladas uma a outra, não se pode deixar de mencionar que a 

indisponibilidade financeira também foi um grande entrave na execução orçamentária. 

Havendo orçamento e não existindo o financeiro, a despesa não poderia ocorrer. 

Diante de um cenário de grandes dificuldades, todos os esforços foram concentrados para 

que se pudesse executar o máximo possível. Os recursos foram otimizados de forma a 

atender as metas com a maior eficiência cabível. Porém, o ano de 2019 encerrou-se, 

conforme dito anteriormente, com metas que não puderam ser atendidas, além de despesas 

incritas em DEA – Despesa de exercício anterior, à contragosto da direção da Bahia Pesca, 

mas que não puderam ser evitadas. 
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QUADRO 3 – Ações orçamentárias prioritárias por compromisso/programa sob a 

responsabilidade da UJ  

 

Unidade Orçamentária (UO): 3.10.501 

Programa: Vida Melhor Código: 216 

Compromisso: 14 - Fortalecer as atividades de pesca e aquicultura no Estado 

Iniciativa: 29 – Produzir alevinos para atender projetos sociais 

Ações orçamentárias prioritárias(2) 

Código Descrição 

3223 Distribuição de Alevinos em Aguada Pública, Comunitária e de Pequeno Produtor 

  

  

Compromisso: 14 - Fortalecer as atividades de pesca e aquicultura no Estado 

Iniciativa: 31 – Assistir Famílias com Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) 

Ações orçamentárias prioritárias 

Código Descrição 

6608 Assistência Técnica a Aquicultor e Pescador 

  

  

Unidade Orçamentária (UO):  

Programa:  Código:  

Compromisso:  

Iniciativa:  

Ações orçamentárias prioritárias 

Código Descrição 

  

  

  

  

Compromisso: 

Iniciativa: 

Ações orçamentárias prioritárias 

Código Descrição 

  

  

  

Fonte: Assessoria de Planejamento e Orçamento - ASPLAN 
. 
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QUADRO 4 – Ações orçamentárias não prioritárias por compromisso/programa, 

consideradas relevantes pela UJ  

 
 

Unidade Orçamentária (UO):  

Programa:  Código:  

Compromisso(1): 

Iniciativa: 

Ações orçamentárias não prioritárias, consideradas relevantes pela UJ(2) 

Código Descrição 

  

  

  

  

Compromisso: 

Iniciativa: 

Ações orçamentárias não prioritárias, consideradas relevantes pela UJ 

Código Descrição 

  

  

  

Unidade Orçamentária (UO):  

Programa:  Código:  

Compromisso: 

Iniciativa: 

 

Ações orçamentárias não prioritárias, consideradas relevantes pela UJ 

Código Descrição 

  

  

  

Compromisso: 

Iniciativa: 

Ações orçamentárias não prioritárias, consideradas relevantes pela UJ 

Código Descrição 

  

  

  

Fonte: Assessoria de Planejamento e Orçamento - ASPLAN 
.
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QUADRO 5 – Demonstrativo da execução orçamentária, financeira e física das 

ações orçamentárias/compromisso/programa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade Orçamentária (UO): 10501  

Programa: 207 - Meio Ambiente e Sustentabilidade  

Compromisso: 09 -  Promover sustentabilidade na produção de organismos aquáticos de interesse para a pesca e 
aquicultura do Estado 

 

Unidade Setorial de Planejamento (USP): Diretoria Técnica  

Execução Física Execução Orçamentária e Financeira  

Ação (1)  
(Código 

e 
descriçã

o) 

Produto 
Unidade  

de medida 
Previsto 
Inicial 

Previsto 
Atual 

Em 
Execução 

Concluíd
o 

Orçado 
inicial  
(R$) 

Orçad
o atual  

(R$) 

Empenha
do 

(R$) 

Liquida
do (R$) 

Pago 
(R$) 

 

5686 
Distribuição 

de 
Megalopa 

de 

Caranguejo 
em 

Manguezai

s 

1764  

Megalopa 
de 

carangueij

o 
distribuída 

un 1.800.000 1.800.000 0 2.630.000 30.000 26.877 26.532,15 26.532,15 
26.532,

15 

 

Iniciativa(s): 0006 - Distribuir megalopas de caranguejo Uçá (Ucides cordatus ) para repovoamento de manguezais   

Unidade Orçamentária (UO): 10501  

Programa: 207 - Meio Ambiente e Sustentabilidade  

Compromisso: 09 -  Promover sustentabilidade na produção de organismos aquáticos de interesse para a pesca e 
aquicultura do Estado 

 

Unidade Setorial de Planejamento (USP): Diretoria Técnica  

Execução Física Execução Orçamentária e Financeira  

Ação (1)  
(Código 

e 
descriçã

o) 

Produt
o 

Unidade  
de medida 

Previsto 
Inicial 

Previsto 
Atual 

Em 
Execução 

Concluí
do 

Orçado 
inicial  
(R$) 

Orçad
o atual  

(R$) 

Empenha
do 

(R$) 

Liquida
do (R$) 

Pago 
(R$) 

 

5689 
Repovoar 

lagoas 
urbanas 

1766 
Lagoa 

urbana 
repovoad

a 

un 1 1 0 0 40.000 0 0 0 0 

 

Iniciativa(s): 0002 – Repovoar lagoas urbanas  
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Fonte: Assessoria de Planejamento e Orçamento - ASPLAN 

 

Unidade Orçamentária (UO): 10501  

Programa: 216 – Vida Melhor  

Compromisso: 14 -  Fortalecer as atividades de pesca e aquicultura no Estado  

Unidade Setorial de Planejamento (USP): Gerência de Operações  

Execução Física Execução Orçamentária e Financeira  

Ação (1)  
(Códig

o e 
descriç

ão) 

Produto 

Unida
de  
de 

medid
a 

Previsto 
Inicial 

Previsto 
Atual 

Em 
Execuç

ão 

Concluíd
o 

Orçad
o 

inicial  
(R$) 

Orçad
o atual  

(R$) 

Empenha
do 

(R$) 

Liquidado 
(R$) 

Pago 
(R$) 

 

3223- 

Distribuiç
ão de 

Alevino 

em 
Aguada 
Pública, 

Comunitá
ria e de 

Pequeno 

Produtor 

Alevino 
distribuído 

un 1.500.000 15.000.000  6.456.300 376.080 207.605 
206.201,79 

 
206.201,79 

 
206.201,79 

 

 

Iniciativa(s): 29 - Produzir alevinos para atender projetos sociais  

             

Iniciativa(s):  
 

 

 

 

Unidade Orçamentária (UO): 10501  

Programa: 211 – Mulher cidadã  

Compromisso: 6 - Promover segurança e saúde ocupacional para grupos produtivos de mulheres pescadoras e 
marisqueiras 

 

Unidade Setorial de Planejamento (USP): Gerência de Assistência Técnica  

Execução Física Execução Orçamentária e Financeira  

Ação (1)  
(Código 

e 
descriçã

o) 

Produt
o 

Unidade  
de medida 

Previsto 
Inicial 

Previsto 
Atual 

Em 
Execução 

Concluí
do 

Orçado 
inicial  
(R$) 

Orçad
o atual  

(R$) 

Empenha
do 

(R$) 

Liquida
do (R$) 

Pago 
(R$) 

 

5690 - 
Distribuição 

de Kit de 
Equipament

o de 

Proteção 
Individual 

para Mulher 

Pescadora 

1767 Kit 

de 
equipam
ento de 

proteção 
distribuíd

o 

un 200 200 0 70 285.320 5.320 5.304 5.304 5.304 

 

Iniciativa(s): 6-  Distribuir KITs de Equipamento de Proteção Individual (EPI)  

             

Iniciativa(s):  
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Unidade Orçamentária (UO): 10501  

Programa: 216 – Vida Melhor  

Compromisso: 14 -  Fortalecer as atividades de pesca e aquicultura no Estado  

Unidade Setorial de Planejamento (USP): Diretoria Técnica  

Execução Física 
Execução Orçamentária e 

Financeira 
 

Ação 
(1)  

(Códig
o e 

descri
ção) 

Prod
uto 

Unidade  
de 

medida 

Previsto 
Inicial 

Previsto 
Atual 

Em 
Execuçã

o 

Conclu
ído 

Orçad
o 

inicial  
(R$) 

Orça
do 

atual  
(R$) 

Empen
hado 
(R$) 

Liquid
ado 
(R$) 

Pag
o 

(R$) 

 

4386 -
Funciona
mento de 
Unidade 

de 
Produção

, 

Assistênc
ia 

Técnica e 

Terminal 
Pesqueir

o 

 

1768 - 
Unidad
e em 

funcion
amento 

 

un 22 22  22 
2.267.00

0,00 

 

2.138.5
41 

 

1.898.632,
73 

 

1.898.63
2,73 

 

1.898.
632,7

3 

 

 

Iniciativa(s): 32 - Gerir as unidades de produção, terminais pesqueiros e unidades de assistência técnica 
 

 

             

Iniciativa(s):  
 

 

 

Unidade Orçamentária (UO): 10501 

Programa: 216 – Vida Melhor 

Compromisso: 14 -  Fortalecer as atividades de pesca e aquicultura no Estado 

Unidade Setorial de Planejamento (USP): Diretoria Técnica 

Execução Física Execução Orçamentária e Financeira 

Ação (1)  
(Código e 
descrição) 

Produto 
Unidade  
de medida 

Previsto 
Inicial 

Previsto 
Atual 

Em 
Execução 

Concluído 
Orçado 
inicial 
(R$) 

Orçado 
atual 
(R$) 

Emp
enha
do 

(R$) 

Liquid
ado 
(R$) 

Pago 
(R$) 

4514 - 
Encargos 

com 
Concessionár
ia de Serviço 

Público de 
Unidade 

Finalística 

1664 - 

Unidade 
finalística 

em 

funcionam
ento 

 

un 22 22  22 620.000,00 

 
1.215.077,

00 

 

 
1.214.9
48,43 

 

 
1.214.94

8,43 

 

 
1.214.948,43 

 

Iniciativa(s): 32 - Gerir as unidades de produção, terminais pesqueiros e unidades de assistência técnica 
 

            

Iniciativa(s): 
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Unidade Orçamentária (UO): 10501 

Programa: 216 – Vida Melhor 

Compromisso: 14 -  Fortalecer as atividades de pesca e aquicultura no Estado 

Unidade Setorial de Planejamento (USP): Assessoria de Comunicação 

Execução Física Execução Orçamentária e Financeira 
Ação (1)  
(Código 

e 
descriçã

o) 

Produt
o 

Unidade  
de medida 

Previsto 
Inicial 

Previsto 
Atual 

Em 
Execução 

Concluíd
o 

Orçado 
inicial  
(R$) 

Orçado 
atual  
(R$) 

Empen
hado 
(R$) 

Liquid
ado 
(R$) 

Pago 
(R$) 

5338 - 
Realização 
de Evento 

Promocional 
da 

Aquicultura 

e Pesca 

0500 - 
Evento de 

aquicultur
a/pesca 
realizado 

 

un 9 19  19 

 

240.000,00 
 

 
 

259.535,0
0 

 

 
190.786,3

3 
 

 
190.786,

33 
 

190.786,33 

 

Iniciativa(s): 31 - Assistir famílias com serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) 

 

            

Iniciativa(s):  

 

 

 
Unidade Orçamentária (UO): 10501 

Programa: 216 – Vida Melhor 

Compromisso: 14 -  Fortalecer as atividades de pesca e aquicultura no Estado 

Unidade Setorial de Planejamento (USP): Gerência de assistência técnica 

Execução Física 
Execução Orçamentária e 

Financeira 
Ação (1)  
(Códig

o e 
descriç

ão) 

Produ
to 

Unidade  
de medida 

Previsto 
Inicial 

Previsto 
Atual 

Em 
Execução 

Concluí
do 

Orçad
o 

inicial  
(R$) 

Orçad
o 

atual  
(R$) 

Empe
nhado 
(R$) 

Liqui
dado 
(R$) 

Pago 
(R$) 

5916 -  
Distribuiçã

o de 

Equipame
nto, 

Petrecho 

e Material 
de Apoio 
à Pesca 

 

1769 -  
Equipa

mento 
de 

pesca 

distribuí
do 

 
 

un 200 
200 

 
 

 
179 

 

 

335.820,
00 
 

 

141.757
,00 

 

116.621,
20 

116.62
1,20 

116.621,20 

Iniciativa(s): 27 - Distribuir equipamentos e petrechos de pesca 
 

            

Iniciativa(s):  

 

 
Unidade Orçamentária (UO): 10501 

Programa: 216 – Vida Melhor 
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Compromisso: 14 -  Fortalecer as atividades de pesca e aquicultura no Estado 

Unidade Setorial de Planejamento (USP): Diretoria Técnica 
Execução Física Execução Orçamentária e Financeira 

Ação (1)  
(Código 

e 
descriç

ão) 

Produ
to 

Unidade  
de medida 

Previsto 
Inicial 

Previsto 
Atual 

Em 
Execução 

Concluí
do 

Orçado 
inicial  
(R$) 

Orçad
o 

atual  
(R$) 

Empe
nhado 
(R$) 

Liqui
dado 
(R$) 

Pago 
(R$) 

5935 -  

Requalific
ação de 
Unidade 

de Apoio à 
Produção 
Pesqueira 

e Aquícola 

 

1218 -  
Unidade 

de apoio 
a 

produçã

o 
requalifi

cada 

 
 

un 1 1  0 
 

0 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Iniciativa(s): 30 - Requalificar as instalações produtivas de fomento à pesca e aquicultura no Estado 
 

            

Iniciativa(s): Obs: essa ação não foi executada por falta de concessão financeira. O 
orçamento alocado foi remanejado pela Seplan. 

 

 

 
Unidade Orçamentária (UO): 10501 

Programa: 216 – Vida Melhor 

Compromisso: 14 -  Fortalecer as atividades de pesca e aquicultura no Estado 

Unidade Setorial de Planejamento (USP): Gerência de Assistência Técnica 
Execução Física Execução Orçamentária e Financeira 

Ação (1)  
(Código 

e 
descriç

ão) 

Produ
to 

Unidade  
de medida 

Previsto 
Inicial 

Previsto 
Atual 

Em 
Execução 

Concluí
do 

Orçado 
inicial  
(R$) 

Orçad
o 

atual  
(R$) 

Empe
nhado 
(R$) 

Liqui
dado 
(R$) 

Pago 
(R$) 

6608 -  
Assistênci

a Técnica 
a 

Aquicultor 

e 
Pescador 

 

1419 -  
Assistên

cia 
técnica 

prestada 

 

 

un 

 

2500 
 

 

2878 
 

 
2878 

 

 

6.020.000 
 

4.031.18
3 

 

3.935.73
7,68 

 

 

3.920.2
69,99 

 

 

3.917.172,4
8 
 

Iniciativa(s):  

Iniciativa(s):  

 
Unidade Orçamentária (UO): 10501 

Programa: 216 – Vida Melhor 

Compromisso: 14 -  Fortalecer as atividades de pesca e aquicultura no Estado 

Unidade Setorial de Planejamento (USP): Diretoria Técnica 

Execução Física 
Execução Orçamentária e 

Financeira 
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Ação (1)  
(Código 

e 
descriç

ão) 

Produ
to 

Unidade  
de medida 

Previsto 
Inicial 

Previsto 
Atual 

Em 
Execução 

Concluí
do 

Orçad
o 

inicial  
(R$) 

Orçad
o 

atual  
(R$) 

Empe
nhado 
(R$) 

Liqui
dado 
(R$) 

Pago 
(R$) 

7682 -  
Apoio a 

Obra na 
Área de 

Aquicultur

a e Pesca 
 

2449 -  

Apoio a 
obra 

realizad

o 
 

un 3 3  0 300.000 300.000 0 0 0 

Iniciativa(s): 30 - Requalificar as instalações produtivas de fomento à pesca e aquicultura no Estado  

 
Insira aqui 

a ação 
seguinte 

           

Iniciativa(s): Insira aqui a(s) iniciativa(s) relacionada(s) à ação acima descrita. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

4 ÁREA ADMINISTRATIVA 
 

4.1 Procedimentos formais da UJ 
 

 
A COPEL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – é o setor responsável pelos 
procedimentos licitatórios realizados no âmbito da Bahia Pesca S/A. Vale ressalvar que após 
o advento da Lei 13.303/16, o Pregão passou a ser aplicado como regra geral, não 
ocorrendo mais a utilização das demais modalidades, nos termos da Lei 8.666/93. Destarte, 
segue relação dos procedimentos licitatórios realizados no exercício de 2019: 
 
 
Com efeito, informamos que foram iniciados 05 (cinco) Pregões Eletrônicos, sendo que 03 
(três) não foram finalizados e apenas 02 (dois) concluídos e homologados, totalizando o 
montante de R$ 1.267.271,52.  
 
Informo, ainda, que foi realizado 01 (um) Pregão Presencial, concluído e homologado, 
totalizando o montante de R$ 464.030,00.  
 
 

TABELA 3 – Licitações, dispensas e inexigibilidades 

R$1,00 

Descrição 

Quantidade 

Valor das 
concluídas Iniciadas 

 (1) 

Em 
andamento 

 (2) 

Concluídas 

 (3) 
Total 

Modalidade de licitação 

Convite 0                    0    0  0 0 

Tomada de preços 0                     0                  0                0 0 

Concorrência 0                     0                  0                  0      0 

Pregão Presencial 1                     0                  1                 1    464.030,00 

Pregão Eletrônico 5                     0                  2                5 1.267.271,52 

Concurso 0                     0                       0                0                    0     

Consulta 0                     0                  0                0                0 

Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas 0 

                    0                                            

                 0                         

               0                0 

Outros(4) 0                      0                  0                0                0 

Subtotal 6 0 3 6 1.731.301,52 

Contratação direta 

Dispensa 151 0 151 151 837.888,05 

Inexigibilidade 8 0 8 8 466.579,31 

Outros(5) Chamamento de 

ATER 

0 0 0 0 0 

Subtotal 159 0 159 159 1.304.467,36 

Total 165 0 162 165 3.035.768,88 

Fonte: COPEL (licitações e chamada pública), Diretoria Financeira (dispensas) e Assessoria Jurídica (Inexigibilidades). 



37 

TABELA 4 – Contratos firmados no exercício 
 

Descrição Quantidade 
Valor  (R$) 

Contratado atualizado Desembolsado(1) 

Contratos 09 793.898,23 60.439,71 

Fonte: Coordenação de Contratos e Convênios - CONVE 
 
 
 
 

TABELA 5 – Contratos de gestão firmados no exercício 
 

Descrição Quantidade 
Valor  (R$) 

Contratado atualizado Desembolsado(1) 

Contratos de gestão - - - 

Não ocorrência. 
Fonte: Coordenação de Contratos e Convênios - CONVE 
 

 

 
 

TABELA 6 – Contratos vigentes firmados em exercícios anteriores 
 

Descrição Quantidade 
Valor contratado 

atualizado(1) 

(R$) 

Desembolso(2) (R$) 

No exercício Acumulado 

Contratos 28 31.105.648,05 7.182.239,76 20.962.931,08 

Fonte: Coordenação de Contratos e Convênios - CONVE 

 
 

 

 

TABELA 7 – Contratos de gestão vigentes firmados em exercícios anteriores 
 

Descrição Quantidade 
Valor contratado 

atualizado(1) 

(R$) 

Desembolso(2) (R$) 

No exercício Acumulado 

Contratos de gestão - - - - 

Não ocorrência 
Fonte: Coordenação de Contratos e Convênios – CONVE 
 

 

 
QUADRO 6 – Tomadas de contas de contratos de gestão 

 

Descrição Quantidade 

Iniciadas  (1) 00 

Em andamento (2) 00 

Concluídas  (3) 00 

Não ocorrência 
Fonte: ASJUR 
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TABELA 8 – Convênios de captação  
  

Descrição 

Quantidade Valor total 
conveniado 
atualizado 

(R$) 
(4) 

Recebimento   (R$) 
 

Iniciados 
(1) 

Em 
andamento 

(2) 

 

Encerrados 
(3) 

No 
exercício 

Acumulado 

Convênios - - - - - - 

Outros 
Ajustes(5) 

- - - - - - 

Total - - - - - - 

Não ocorrência 
Fonte: Coordenação de Contratos e Convênios - CONVE 
 
TABELA 9 – Convênios de repasse  
 

Descrição 

Quantidade  
Valor total 

conveniado 
atualizado 

(R$) (4) 

Desembolso(5) (R$) 
 

Iniciados  
(1) 

Em 
andamento 

 (2) 

Encerrados 
 (3) 

No 
exercício 

Acumulado 

Convênios - - - - - - 

Outros 
Ajustes (6) - - - - - - 

Total - - - - - - 

Não ocorrência 
Fonte: Coordenação de Contratos e Convênios – CONVE 

 
QUADRO 7 – Tomadas de contas de convênios de repasse 

 

Descrição Quantidade 

Iniciadas (1) 03 

Em andamento (2) 00 

Concluídas (3) 03 

Fonte: ASJUR 
 

TABELA 10 – Acordos de cooperação, termos de fomento e termos de colaboração 
 

Descrição 

Quantidade  
Valor total  
atualizado 

(R$) (4) 

Desembolso(5) (R$) 
 

Iniciado
s  (1) 

Em 
andamento 

 (2) 

Encerrados 
 (3) 

No 
exercício 

Acumulado 

Acordos de 
cooperação 02 03 02 Sem valor 

Sem 
valor 

Sem valor 

Termos de 
fomento 

00 00 00 00 00 00 

Termos de 
colaboração 00 00 01 159.800,00  112.066,67 

Total 02 03 03 159.800,00 00 112.066,67 
Fonte: Coordenação de Contratos e Convênios - CONVE 
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QUADRO 8 – Tomadas de contas de acordos de cooperação, termos de fomento e 

termos de colaboração 
 

Tomadas de contas de acordos de cooperação 

Descrição Quantidade 

Iniciadas  (1) 00 

Em andamento (2) 00 

Concluídas  (3) 00 

Tomadas de contas de termos de fomento 

Descrição Quantidade 

Iniciadas  (1) 01 

Em andamento (2) 00 

Concluídas  (3) 01 

Tomadas de contas de termos de colaboração 

Descrição Quantidade 

Iniciadas  (1) 00 

Em andamento (2) 00 

Concluídas  (3) 00 

Fonte: ASJUR 
 

 

QUADRO 9 – Sindicâncias e processos administrativos disciplinares 

 

Descrição 

Quantidade 

Iniciados 

 (1) 

Em andamento 

 (2) 

Concluídos 

 (3) 

Sindicâncias 01 00 01 

Processos administrativos disciplinares 01 01 00 

Fonte: ASJUR 
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4.2 Área patrimonial 
 
 

TABELA 11 – Movimentação dos bens de consumo e permanentes 
R$1,00  

Descrição Saldo inicial Entradas Saídas Saldo final 

Bens de consumo 3.362,19 106.526,33 99.789,51 10.099,01 

Bens permanentes 2.102.930,62 20.313,50 3.920,00 2.119.324,12 

Total 2.106.292,81 126.839,83 103.709,51 2.129.423,13 

Fonte: Coordenação Técnica de Serviços Administrativos - COTESA 
 
 
 
TABELA 12 – Movimentação quantitativa do patrimônio imobiliário  
 

Tipo de 
imóvel 

Quantidade 
inicial 

Incorporações Baixas Alienações Doações Cessões 
Quantidade 

final 

Terreno 7.000,00 00 00 00 00 00 7.000,00 

Fazenda 619.806,77 00 00 00 00 00 619.806,77 

Edificaçã
o 

00 00 00 00 00 00  

Barragem 00 00 00 00 00 00  

Adutora 00 00 00 00 00 00  

Total 626.806,77 00 00 00 00 00 626.806,77 

Fonte: Coordenação Técnica de Serviços Administrativos – COTESA 
 

 
 
QUADRO 10 – Resumo do Relatório da Comissão de Inventário de bens de consumo 

 

Situação identificada (1) Quantidade 
Recomendações para correção das 

irregularidades apontadas 

Não foram encontradas irregularidades pela  - - 

Comissão de Inventário   

   

Fonte: Comissão de Inventário de Bens de Consumo 
Nota: 
(1) Relacionar as situações identificadas como irregulares pela Comissão de Inventário  
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QUADRO 11 – Resumo do Relatório da Comissão de Inventário de bens permanentes 

 

Situação identificada (1) Quantidade 
Recomendações para correção das 

irregularidades apontadas 

Ver Relatório abaixo   

Fonte: Comissão de Inventário de Bens Permanentes 
 
 
 
Comunicação Interna 01/2019 
                                                                 EM 03/01/2020 

 
Origem: Comissão de Inventário dos Bens Móveis 

Destino: Diretor Administrativo e Financeiro 

 
 

Assunto: Relatório de Inventário dos Bens Móveis 2019 
 
 

 
 
A Comissão Inventariante nomeada pela Portaria nº 24, de 21 de novembro de 2019, designada para realização do Inventário 

de Bens Móveis, para o exercício de 2019, apresenta o relatório a seguir: 

 

Houve registro de Boletim de Ocorrência nº 14ª CRPN XIQXIQ-BO-18-01445 (anexo), referente ao bem não localizado 

ESMERIL DE BANCADA, cujo tombamento é o 1716, do Terminal Pesqueiro de Xique Xique.  

 

Ademais, os bens não localizados no acervo patrimonial das Unidades de Paulo Afonso e Estação de Caiçara II, continuam 

sumidos. Existe um processo de sindicância ainda em curso.   

 

Diante do exposto acima, a Comissão solicita que sejam adotadas providências para solução dos problemas relacionados.  

 

Luzia Almeida e Almeida 
         Presidente 

 
 
 
Anderson Miranda Araújo 

          Membro 
 
 

 
Vinícius Soares Dantas 
         Membro 
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5 ÁREA DE PESSOAL 
 

5.1 Análise da gestão de pessoal 
 

Verifica-se, na Tabela15 – Evolução da despesa de pessoal sem encargos sociais, que houve 
redução total de 12,76% quanto às despesas de pessoal (Empregados, Diretores e Membros dos 
Conselhos). Em 28/06/2019, Marcelo Sampaio Oliveira, servidor público da ALBA – Assembleia 
Legislativa do Estado da Bahia, assumiu a presidência da Bahia Pesca. Dessa forma, por ter sido 
cedido, seu salário não é pago por esta Empresa Pública. Houve redução, ainda, no valor pago ao 
Conselho Fiscal, especificamente nos meses de março e abril de 2019, uma vez que a Conselheira 
Titular Fernanda Leite iniciou período de licença maternidade e não havia sido nomeado membro 
substituto àquela época.    

 
Ademais, quanto aos controles utilizados para coibir a acumulação indevida de cargos, funções e 
empregos públicos, o estado possui o sistema RHBAHIA, onde todos os servidores estão 
cadastrados em uma base única, interrompendo, automaticamente, caso surja servidor com 
acumulação em todo o Estado da Bahia. Entretanto, esse sistema ainda não possui um cadastro 
único com Municípios e Governo Federal para validar as informações com outras esferas. 

 

Quanto à entrega da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), a Bahia Pesca providenciou o 
envio no dia 24 de abril de 2020, cujo Controle de Recepção de Arquivo – CREA é o 590572726398.          
 

 
TABELA 13 – Pessoal por natureza da vinculação 
 

Natureza da vinculação  
Quantidade em 31/12 

2018 2019 

Empregados da UJ   

Celetistas 29 28 

À disposição de outros órgãos 2 1 

Subtotal 31 29 

Outros   

REDA - - 

Prestação de Serviço Temporário (PST) - - 

De outros órgãos à disposição da UJ 8 7 

Subtotal 8 7 

Total 39 36 

Fonte: Gerência Administrativa e de Gestão de Pessoas - GEAPE 
 

 
TABELA 14 – Cargos comissionados 
 

Descrição 
Quantidade em 31/12 

2018 2019 

Com vínculo 3 2 

Sem vínculo 78 77 

Total 81 79 

Fonte: Gerência Administrativa e de Gestão de Pessoas - GEAPE 
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TABELA 15 – Evolução da despesa de pessoal sem encargos sociais 

Descrição 
Total da despesa (R$) 

% de variação 
2018 2019 

Empregados 6.543.515,28 5.801.264,32 -12,79% 

Diretores 543.195,48 477.439,73 -13,77% 

Membros do Conselho de Administração 351.000,00 312.750,00 -12,23% 

Membros do Conselho Fiscal 81.000,00 76.500,00 -5,88% 

Total 
7.518.710,76 

 

6.667.954,05 

 -12,76% 

Fonte: Gerência Administrativa e de Gestão de Pessoas – GEAPE e Coordenação de Contabilidade - COTEC 

 

TABELA 16 – Detalhamento da remuneração dos diretores  
Em R$  

Descrição Total 

Remuneração dos diretores 2018 2019 

I – Remuneração fixa (a+b+c+d)   

a) salário ou pró-labore 545.938,08 447.439,73 

b) benefícios diretos e indiretos   

c) remuneração por participação em comitês   

d) outros   

II – Remuneração variável (e+f+g+h+i)   

e) bônus   

f) participação nos resultados   

g) remuneração por participação em reuniões 54.000,00 54.000,00 

h) comissões   

i) outros   

III – Total da remuneração (I + II) 599.938,08 501.439,73 

Fonte: Gerência Administrativa e de Gestão de Pessoas - GEAPE e Coordenação de Contabilidade – COTEC 
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QUADRO 12 – Movimentação de pessoal no exercício 

 

Descrição Quantidade 

Admissões  

efetivo - 

cargo comissionado 17 

REDA - 

Exoneração/Desligamento  

efetivo 1 

cargo comissionado 17 

REDA - 

Disponibilização  

de outros órgãos 1 

para outros órgãos 0 

Aposentadoria  

Fonte: Gerência Administrativa e de Gestão de Pessoas - GEAPE 

 

 
6 CONTROLE INTERNO 
 

      O Controle interno da Bahia Pesca tem como objetivo o monitoramento de 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. O Controle Interno tem como responsabilidade a avaliação de riscos, atividade de 
controle, de informação e comunicação, como  também uma flexibilização no monitoramento 
de controle processual dos setores, com suas devidas necessidades e direcionamento dos 
processo. 
       A visão do Controle Interno desta empresa tem como instrumento mostrar a 
transparência das contas administrativas e financeiras, fazendo com que seja um 
mecanismo anti-fraude, como também voltado para o gerenciamento eficaz das 
organizações públicas. A abrangência do Controle Interno da Bahia Pesca não se limita aos 
controles contábeis e financeiros, mas, gira em torno de todos os aspectos administrativos e 
jurídicos, no qual visa a eficácia, na transparência dentro da legalidade e obediência quanto 
a correta aplicação de recursos públicos. Sendo assim, o Controle Interno da Bahia Pesca 
vem agindo na qualidade de  órgão fiscalizador  de execução orçamentária e dos resultados 
das políticas, como  também fazer com que as  diretrizes das organizações tanto públicas 
quanto com economia mista sejam visualizadas e fiscalizadas pelo 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.  E 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 e economicidade da gestão em relação a 
padrões normativos e operacionais. Além disso, note-se o caráter opinativo do Controle 
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Interno, haja vista que o Gestor pode ou não atender à proposta que lhe seja indicada.  
      Dentre suas competências observa-se a avaliação do Sistema de Controle Interno da 
Bahia Pesca no sentido de verificar o funcionando da operacionalidade de suas atividades 
com a atividade de ATER, na intermediação de Projetos entre outras Secretárias, como 
também as Ações e Projetos do Governo tanto Estadual como Federal, esta estrutura se 
encontra adequada a revelar ações em resultados positivos, no sentido de subsidiar o gestor 
com informações e elementos técnicos para a tomada de decisões tanto no elemento 
preventivo para evitar desperdícios, perdas,multas, abusos, fraudes e desfalques, ainda 
comuns no cotidiano da administração. 
    

 

QUADRO 13 – Trabalhos de auditoria realizados no exercício pelo controle interno 

da UJ. 

 

Setor abrangido Natureza da auditoria/inspeção 

Assessoria Jurídica e Diretoria 
Técnica/Presidência 

Os atos da empresa foram monitorados, 
controlados e fiscalizados pelo Controle Interno 
com suporte da Assessoria Jurídica através de 
Parecer. 

Todos os Setores Os Roteiros Processuais auxiliaram no 
encaminhamento dos processos aos devidos 
setores com acompanhamento para que não se 
percam os prazos legais  

Todos os Setores Foram feitas análises dos processos com objetivo 
de detectar erros, omissões e inadequações, 
monitorando e fiscalizando todos os atos. 

Fonte: Relatório da Coordenação do Controle Interno referente ao Exercício de 2019 
 

 

7 CONTROLE EXTERNO 

 
QUADRO 14 – Determinações/recomendações do TCE/BA. 
 

Determinações/recomendações  Ações adotadas Justificativa 

Processo TCE n.º 003336/2019   

O correto preenchimento do 
Relatório de Gestão na área 
orçamentária e financeira. 

Foram encaminhadas mesmo 
sem a obrigatoriedade (conforme 
resolução do TCE-Ba n° 
140/2018), as tabelas solicitadas. 

As tabelas que foram citadas 
na solicitação do TCE quanto 
à área orçamentária e 
financeira não se aplicam às 
Empresas Públicas e às 
Sociedade de Economia 
Mista 

O correto preenchimento do 
Relatório de Gestão na área 
operacional 

As tabelas foram preenchidas  

Ausência de relatório de Auditoria 
Interna  

Foi encaminhado Parecer dos 
Auditores Externos 

A Bahia Pesca não possui 
Auditoria Interna, porém a 
Empresa é auditada 
anualmente por auditores 
independentes. 
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Processo TCE n.º 00336/2019   

Relatório de Gestão apresentado 
nas contas da Bahia Pesca no 
exercício de 2018, em seu 
Quadro 11, no qual apresenta o 
Resumo do Relatório da 
Comissão de Inventário de Bens 
Permanentes, contendo um 
Relatório de Inventário de Bens 
Móveis 2018 

Ocorreu Processo Administrativo 
Disciplinar, no qual constituiu 
comissão para apurar os fatos. 

Foi instaurada sindicância 
através de Portaria n°12/2019 
para averiguar os fatos, além 
de as autoridades policiais já 
estarem cientes através de 
boletim de ocorrência 

Posição e providências adotadas 
pela Bahia Pesca em relação a 
falha no controle dos bens 
imóveis da empresa. 

Foi informado o aguardo pelo 
agendamento por parte da SAEB 
para treinamento dos funcionários 
que iriam utilizar o Sistema. 

Atualizando as informações 
solicitadas pelo TCE referente 
à implantação do Sistema 
SIMOV WEB, no qual a SAEB 
já havia disponibilizado rede 
de sistema para 
operacionalização. 

Processo TCE n.º 003336/2019   

Ausência de regularização dos 
saldos dos registros contábeis 

Apesar do esforço já realizado 
que reduziu a diferença entre os 
dois sistemas (Fiplan e RM 
Saldus), que, em 2017, era de R$ 
6.187.104,00; em 2018 essa 
diferença diminuiu, ficando 
portanto, R$ 1.984.259,00; 
conforme nota explicativa.   

Encontrou-se dificuldade em 
equalizar os saldos nos dois 
sistemas devido aos 
procedimentos de autorização 
da DICOP, tendo em vista que 
para a implantação de contas 
no Fiplan, faz-se necessário a 
análise criteriosa, bem como 
autorização pessoalmente, na 
DICOP/SEFAZ. Diante do 
exposto, o setor continuou 
realizando os procedimentos 
formais para as devidas 
equalizações.   

Processo TCE n.º 003336/2019   

Apresentação de documentos 
e/ou esclarecimentos  

 Foram apresentados: 
- Atas do Conselho Fiscal e 
Administrativo 
- Balancetes Contábil Sintético e  
Analítico 
- Demonstrativo do Ativo 
Permanente 
- Inventário de bens do 
imobilizado 
- Relatório Final da Comissão de 
Inventário dos bens do 
Imobilizado, todos referente ao 
exercício de 2018 

 

Processo TCE n.º 003336/2019   

Esclarecimentos referentes ao 
Contrato n° 15/2014 com a Leva 
Construções e Consultoria Ltda 

Foram prestados os seguintes 
esclarecimentos: 
- Dos itens do objeto da 
solicitação,  
- Sobre a natureza dos serviços 
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continuados prestados pela Leva 
Engenharia  
- Aditivo realizado de forma 
intempestiva/pagamentos 
realizados no bojo do Contrato 

Processo TCE n.º 003336/2019   

Esclarecimentos referentes ao 
Contrato n° 11/2017 com o 
Instituto LFX 

Foram prestados os seguintes 
esclarecimentos: 
- Houve substituição de fiscal do 
Contrato em 19/04/18 
- Acrescentou-se uma gestora 
para o Contrato 
- Incorporação de novos 
colaboradores na sua equipe 
técnica durante um período  

 

Processo TCE n.º 003336/2019   

Esclarecimentos referentes ao 
Contrato n° 09/2017 com a Prese 
Prestação de Serviços de 
Limpeza e Conservação Ltda 

Foram prestados os seguintes 
esclarecimentos: 
- Atesto das notas por um mesmo 
funcionário não condizente com o 
nome indicado como fiscal 
- Apresentação de garantia do 
Contrato n° 09/2017 
- Pagamento direto aos 
funcionários e valor divergente da 
folha de pagamento 
- Área operacional 

 

Processo TCE n.º 003336/2019   

Esclarecimentos referentes a 
processos de pagamento de 
Despesa de Exercício Anterior 
(DEA) 

Em 2014, através de Decreto, foi 
nomeada uma servidora no cargo 
de Assessora de Planejamento, 
como apta a realizar o 
detalhamento orçamentário 
através de formulário “Declaração 
do Ordenador de Despesa”, 
podendo assinar o documento 
manualmente e/ou 
eletronicamente. 

 

Processo TCE n.º 003336/2019   

Esclarecimentos referentes a 
Chamadas Públicas de ATER 

As solicitações foram esclarecidas 
com justificativas e menções às 
minutas e cláusulas dos Contratos 
em questão 

 

Fonte: Respostas da Bahia Pesca às solicitações do TCE/BA 
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QUADRO 15 – Recomendações dos demais órgãos de controle 

 

Identificação do 
Relatório  

Recomendações Ações adotadas Justificativa  

Trabalhos realizados pela Auditoria Geral do Estado (AGE) 

Decreto nº 
16.059/2015, de 
30/04/2015, e a 
Portaria Sefaz nº 45 
de 06/03/2017 

I - Cópia da prestação de 
contas anual apresentada ao 
TCE, em formato PDF, 
referente ao exercício de 2018, 
no mesmo modelo e formato 
previstos na Resolução 
TCE/BA nº 192, de 14 de 
outubro de 2014; 
 II - Relatório de Atividades da 
CCI, referente ao exercício de 
2018; 
  
III - Plano de Ação da CCI, 
referente ao exercício de 2019 

 

Relatórios e 
documentos foram 
devidamente enviados 

 

Atualização 
cadastral 

Planilha para atualização 
cadastral dessa CCI 

Planilha enviada  

Orientações para a 
digitalização e 
inclusão dos 
instrumentos no 
Simpas e Fiplan. 
  
 

Inclusão de Contratos e 
Digitalização de Documentos 

Orientações foram 
encaminhadas aos 
devidos setores 

 

Trabalhos realizados pela Controladoria Geral da União (CGU) 

Não houve solicitações 

Trabalhos realizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) 

Não houve solicitações 

Trabalhos realizados por auditores privados 

Foi realizada Auditoria Independente, com Parecer da empresa “Otimizza Contabilidade de Serviços 
Inteligentes”, referente ao exercício de 2019 

Fonte: Coordenação de Controle Interno da Bahia Pesca 
 

 

 

Salvador, 23 de junho de 2020. 


