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CONTEÚDO DA PROPOSTA

A presente proposta contemp!a os scguintcs contc`údos:

A Banda Lira ltapirense;

Descrição do Projeto e Fontes Financiadoras
Plano de Trabalho
a.

Dadoscadastrais

b.

Descrição do plano detrabalho

c.

Justificativa da proposição

d.

Objetivo geral

e.

Objetivos específicos

f.

Cronograma deexecução

g.

Metodologia

h.

Recursos físicos

i.

Recursos materiais

j.

Recursoshumanos

k.

Planodeaplicação

1.

Cronograma dedesembolso

m.

lnformações adicionais

n.

Descrição detalhada das metas/indicadores

o.

Monitoramentc) e avaliação

p.

Representante da entidade

ANEXO 1 -Orçamento detalhado dos itens da parceria para o período;
ANEXO 11 -Cronograma de apresentações e distribuição de vagas; e
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A BANDA LIRA ITAPIRENSE

Fundada em 10 de abril de 1909 e qualificada como OSCIP (Organização da Sociedade Civil de

lnteresse Público), por meio do processo MJ nQ 08000.018194/2017-68, de 05 de julho de 2017, a
Banda Lira ltapirense é uma das mais antigas bandas em atividade (ininterrupta) no país.

Desde sua fundação vem prestando servlços à comunidade de ltapira e região, e preserva até
hoje suas rai'zes, impactando diretamente na cultural local. Pautada pela qualidade e excelência

musical, é construída constantemente com base na democratização do acesso e facilitação aos bens
culturais, bem como na fruição e reflexão da cultura musical em suas mais variadas formas de crlação,
construção e contextualização, impulsionada pela busca de novos saberes, essenciais para a relação
hi.mana, sctcíal e artística.

Dessa forma, criou e mantém sob sua responsabilidade, desde o ano de 1999, o Projeto Escola
de Música, desde o ano de 2013, o Projeto Viva Música e desde 2017 o Projeto Viva Música Educação
`Maurício Perina', que auxilíam o desenvolvimento cultural e social de crianças e jovens a partir dos

quatro anos de idade, oferecendo cursos de formação de banda de música

instrumental,

musicalização/coral infantil, flauta doce, percussão corporal, violão popular, coral para terceira idade,

fanfarra e expressão corporal.

Buscando contínuamente a excelência de sua música e, por consequência, a concretização de
seus objetivos sociaís e educativos, sob a regência do Maestro e Coordenador Artístico Mauri'cio

Perina, desde 1999, a Banda Lira tem se renovado e modernizado, transformando-se, no ano de 2014,
em Banda Sinfônica, que tem como atual presidente, o Sr. LuÍs Fernando de Almeida.
Atualmente,

as

atividades são viabilízadas com

apoio

da

Prefeítura

Municipal de

ltapira,

através de Termo de Parceria com a Secretaria de Cultura e Turlsmo, da Secretaria de Promoção
Social, e pelo patrocínio das empresas Cristália -Produtos Químicos e Farmacêuticos LTDA, Fábrica

de Papel e Papelão N. Senhora da Penha S/A e Tradecorp do Brasil (Grupo Rovensa -Lisboa/Portugal),

através da Lei Federal de lncentivo à Cultura, do Ministério da Odadania, e do Programa de Ação
Cultural (ProAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo de São Paulo.

A Banda Sinfônica Lira ltapirense tem ainda em seu currículo importantes projetos, dos quais

se destacam: Temporada de Concertos Especiais (ProAC-lcMS), com a participação de artistas da

cidade; participações especiais juntamente com renomados artistas da região, como Nunno Dellalio
e Marina Gabetta, Toni Angeli; e concertos com os artistas Kleiton & Kledir, Jorge Aragão, Renato
Teixeira & Sérgio Reis, além das execução dos projetos: Escola de Música 1; Escola de Música 11; Plano

Anual 2017; Plano Anual 2018; e Plano Anual 2019, por meio da Lei Federal de lncentivo à Cultura,

e do ProAC 27100 -Plano Anual 2019.
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DESCRlçÃO D0 PROJETO E FONTES FINANCIADORAS

Visdrido ci Íi`dr`uler`ção dd lrddição dd Bdrida Siníôr`iLa Lira, em um piojelo irHLjddo e

mantido desde o ano de 1999, o Projeto Escola de Música contempla a oferta de cursos de prática
instrumental

para

sopros

(flauta

transversal,

clarineta,

clarone,

saxofones,

trompa

sinfôníca,

trompete, trombone, bombardino etuba), bateria e percussão, curso livre de violão, em níveis básico,
intermediário e avançado, aulas de solfejo, teoria e técnica vocal, e musicali'zaçâo.

lniciado com 25 alunos e uma média de 40 apresentações anuais da Banda Lira, o
prcijetcj cresc.eu, a cacla aiio, e atualnieiite, proporciciiia em tcirrio de 120 vagas, ccim ensino

completamente gratuito, para crianças, jovens e adultos, a partir de 4 anos de idade, distribui'das em
diferentes núcleos da Banda Lira.

Desde seu início, o Projeto Escola de Música teve suas atividades fomentadas por meio
de convênio com a Prefeitura Municipal de ltapira, através da Secretaria de Cultura e Turismo, sendo

mantido

e

renovado,

por

seus

bons

resultados

proporcionados

à

comunidade

ltapirense,

anualmente, até os dias atuais.

A partir do ano de 2013, o Projeto Escola de Música passou a ter o financiamento de
suas atividades complementados também com recursos de Lei Federal de lncentivo à Cultura e do
Prcigrama de Ação Cultürai (PrcjAC), cicj Gcjvemci do Estado de São Paulo` Para 2021, as ativiclades

terão seu fomento complementado com recursos do ProAC (como descrito no ANEXO 1), por meio
do Plano Anual 2021, aprovado e com captação parcial recebida.
Em 2017, a Banda Lira ltapirense foi contemplada pelo Edital de chamamento ng

004/2017, tendo firmado, com a Prefeitura Munlcipal de ltaplra, por meio da Secretarla Municlpal de

Cultura, parceria para celebração do Termo de Fomento ng 001/2017, com objetivo de FOMENTo
PARA

MANUTENÇÃO

FUNCIONAL,

AULAS

E

APRESENTAÇÕES

MUSICAIS

DE

BANDA

SINFÔNICA,

tendo

celebrado, em sequência, o TERMO DE PARCEIRA Ng 001/2018 e TERMO DE PARCERIA N9 001/2020, todos

com mesmo objetivo de execução.

Com o

propósito de dar continuidade ao fomento da

manutenção funcional,

formação, aulas e apresentações da Banda Lira ltapirense, em sua formação Sinfônica e Grupos
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lnstrumentais de ni'vel iniciante e intermediário (Banda Alpha e Banda Escola), o Plano de Trabalho

apresentado complementa recursos oriundos do ProAC.
Uma vez que, por meio dessa Lei de lncentivo, é possível cobrir grande parte das

despesas com produção/execução e com divulgação dos projetos, o orçamento apresentado possui
custos para os quais não são destinadas rubricas especi'ficas nos projetos incentivados por meio de

deduções fiscais, ou as quais não possuem recursos para pagá-las integralmente, e são essenciais
para a manutenção da execução de todas as atividades em andamento, realizadas pela Banda Lira
ltapirei\se, vialtHizando as aulas de c.ui-scts ctfeieciclos pelo Picijetü Esccila de Música, beiT` c.oiiiu d

manutenção de atividades administrativas e de prestadores de serviços essenciais à execução das

atividades propostas, como manutenção e conservação predial e de instrumentos, coordenação
administrativa-financeira, secretariado e auxiliares, complementares à estrutura própria da Banda

Lira,

e

despesas

recorrentes

como

água,

energia

elétrica,

telefone

e

segurança

instalações/equjpamentos (serviço de alarme e monitoramento), detalhadas no ANEXO 1.
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das

PLANO DE TRABALHO

•

DADOS CADASTRAIS
Nome da Entidade:

CNPJ:

BANDA LIRA ITAPIRE NSE

48.829.360/0001-27

Endereço:
RUA COMENDADOR JOÃO CINTRA, 41 -CENTRO

adade:

UF:

CEP:

DDD/telefone:

E-mall:

lTAPIRA

SP

13.970-160

(19) 38133330

contato@bandalira.org.br

Nome do Responsável (Presldente):

•

CPF:

LUIS FERNANDO DE ALMEIDA

102.701.208-66

Ó rgão expedldor/U F:

Cargo:

SSP/SP

PRESIDENTE

Endereço:

CEP:

RUA ITÁLIA, 357 -CUBATÃO

T3f!il2:3,]7

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Período de execução:

Título: (Nome Fantasia):
MANUTENÇÃO FUNCIONAL DE ATIVIDADES -

lnício: Assinatura do

Término: 3i de dezembro de

BANDA LIRA ITAPIRENSE

Termo de Parcerla.

2021.

"po de Serv]ço: AULAS DE M ÚSICA/MUSICALIZAÇÃO E APRESENTAÇÕES M USICAIS EM DIVERSAS
FORMAçÕES M LISICAIS

ldentfficação do objeto: FOMENTo PARA MANUTENÇÃo FUNcioNAL, AULAS E APRESENTAÇÕES MUSICAis
Públlc0AIVo: CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS, A PARTIR DE 04 ANOS DE IDADE, DE TODAS AS CLASSES
ECONOMICAS

Localde Execução: Rua:C0MENDADOR JOÃO ciNTRA, 4i

Balrro:CENTRo

Telefone: (ig) 38i3.333o

Coordenador (a): MAURl-CIO PERINA

Técnlco Responsável técnlco do projeto: MAU RÍcio PERi NA

Endereço do responsável técnlco:
Rua Oscar Traváglia, ng 60, Recanto do ltamaraca

DDDnelefone:

Endereço eletrônico :

(19) 9 9745.6221

maestro@bandalira.org.br
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JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

A arte, em especial a música, possui a função de renovar, transformar, amparar e
acolher nossas vidas, fazendo refletir os valores de um povo e sua cultura, estimulando e

promovendo momentos de afetividade e de desenvoMmento da socialização, criando novas
fronteiras e bases para a efetiva inclusão social e potencializando habilidades necessárjas para

melhor compreensão do mundo.
Os projetos aqui propostos visam potencializar as ações já desenvolvidas há mais de
100 anos, perenizando a história clesta importante Banda para o município de ltapira e região,

através da preservação de sua memóna, bem como das raízes da cultura local, fortalecendo a

democratização e o acesso à música de qualidade, de acordo com as frentes propostas de
Formação Musical, e Produção e Democratização Cultural.

No intuito de promover vivências e valores para a vida das pessoas envolvidas, e

suprir as necessidades futuras de gerações de músicos, visando potencializar as ações de ensino já

desenvoividas envoivendo crianças, jovens e adultos, de todas as classes sociais; visando ainda o
resgate dos valores culturals, a sociabilidade e a expressividade, reafirmando o sentido de parceria

e cooperação, e auxiliando o desenvolvimento motor, através das atividades de musicaljzação,

contribuindo para a dimínuição do tempo ocjoso e aumentando a qualidade de vida dos

participantes dos projetos, se dá a importância da manutenção das ações para a comunidade,
reforçada ainda pela completa gratuidade das atividades propostas.
Como forma de perenízar a história e potencializar as ações realizadas pela frente

de formação musical, o projeto proposto, na frente de produção e democratização cultural, busca

a formação de um público diferenciado, onde as pessoas possam recordar momentos de suas vidas
ou

conhecer

estilos

diferentes

de

música,

pouco

difundido

na

atualidade,

visando

a

democratização do acesso, por meio concertos abertos e gratuitos, em locais públicos e eventos
realizados pela comiinidade ltapirense,

Por fim há o Íntuíto de difundir e disseminar a cultura musical de bandas em

formações diferentes das mais habituais e tradicionais, valorizando artistas do município e tendo

a preocupação de unificar estilos distintos e propagar esse tipo de apresentação, com a
possibilidade de participação de artistas acompanhando a Banda Sinfônica, interpretando diversos
gêneros da música.

Por proporcionar acesso à música r`os segmentos de ensmo, e apresentações de forma não
comercial, mas sim com objetivo de fomento à cultura, o projeto justifica a possibilidade de
continuidade do apoio da Prefeitura Municipal de ltapira, através da Secretaria de Cultura e
Turismo.

Página 7 de 19

_-__[--:-.::--

ítT

Objetlvo Geral
0 projeto Escola de Música visa fortalecer e perenizar a história da Banda Lira ltap.irense,

em seu segundo centenário, no município de ltapira, através do fomento ao ensino musical e da
democratização cultural de forma ampliada, descentralizada e estruturada, consolidando a música
como política pública local, auxiliando no desenvolvimento cultural.

Objetívos Especfficos
1.

Fomentar iniciativas de formação prática musical em nível básico, intermediário e avançado

para, em torno de 120 crianças, jovens e adultos, de forma comp!etamente gratijita, para pessoas
de todas as classes sociais, vísando formação das futuras gerações de integrantes da Banda Lira
ltapirense e eventuais profissionais do meio musical, com possibilidade de expansão para até 190

vagas com a estrutura existente, conforme demanda (distribuídas conforme ANEXO 11);

2.

Democratizaro acesso à música instrumental com a realização de, ao menos, 40 (quarenta)

apresentações musicais gratuitas e abertas (conforme ANEXO 11), oferecidas à população de diversas

classes sociais do munícípio e região, por meio da flexibilização em diferentes tipos de formação de

banda e grupos instrumentals, compreendendo apresentações, concertos populares, eventos
cívicos, e eventos de tradição cultural e religiosa, ao longo dos 12 meses de abrangência do termo,
alcançando um público estimado em, aproximadamente, 6.700 pessoas;
3.

Disponibilizar, de maneira gratuita, instrumentos para os alunos dos cursos oferecidos;

4.

Disponibilizar local adequado para ensaios, pequenas apresentações, audições e aulas,

próprio e/ou alugado, locallzado da área centra! do município, de fácil acesso e com adaptações para

pessoas idosas e com necessidades especiais; e

5.

Manter a estrutura física e pedagógica compatível existente, com a contratação e/ou

manutenção do número de profissionais estimado para o trabalho.

•

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta

Duração

In dlcadorfíslco

Etapa/Fase
Especlficação

Unldade |

Quantldade
Açses

lníclo

Partidpantes

Témlno

Ações admj nlstrativas
Contrataç.ão/Renovação decontratosdetrabalhoeprestadoresdeserviço

1

1

Mês

Jan/21

Dez/21

1.1

1

1.2

Pagamento de pessoal

Mês

1.3

Pagamento a prest. de serviço|Outrospagamentos

Mês

1.4
1.5

Prestação de contas PARCIAL

-

12

Jan/21

Dez/21

12

Jan/21

Dez/21

Mês

-

12

Jan/21

Dez/21

Mês

-

12

Jan/21

Dez/21
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1.6

Prestação de contas FINAL

Evento

-

1

Mês

120 (aprox)

10

Jan/22

Mar/22

Fev/21Ago/21

Jun/21Dez/21

12

Fev/21

Dez/21

AÇõesj unto aos usuários

3

3.1

Aulas de música/musicalização

3.2

Concertos/Apres. Populares

Evento

250 (cada)

3.3

Eventos Cívicos

Evento

800 (cada)

3

Fev/21

Dez/21

3.4

Eventos Culturais e Religiosos

Evento

80 (cada)

10

Fev/21

Dez/21

3.5

Audições e Apr. Didáticas

Evento

50 (cada)

10

Fe!N12_l

Dez/21

AçõesTécnicas
4.1

Reuniões de planejamento

Mês

2

Jan/21

Jul/21

4.2

Capacitações

Evento

1

Jan/21

Jan/21

4.4

Evento

Fev/21Ago/21

Jun/21Dez/21

Ensaio Banda Sinfônica1

Fev/21A.aoon-l

Jun/21Dez/21

4
30
1

4.5

•

Evento

Ensaio Banda Alpha/Escola

30

METODOLOGIA

PLANO PEDAGÓGICO

CURSO DE BANDA -SOPROS E PERCUSSÃO:

PÚBLICO ALVO:

A partir de 08 (oito) anos de idade

M ETO DO LOG l .A. :

Curso focado na formação de músicos para banda musical e sinfônica, com a utilização de método

específico de ensino coletívo de instrumentos de sopros e percussão, estruturado em 03 (três) ciclos
de desenvoMmento

técnico-musical:

Básico

(Banda

Alpha),

lntermediário

(Banda

Escola)

e

Avançado (Banda Sinfônica Lira).

0 aluno receberá, nos três ciclos, aulas de prática instrumental, prática em grupo e teoria musical,

com conteúdo específico para cada instrumento, no nível técnico que se encontrar.

1- CICLO BÁSICO - BANDA ALPHA

CONTEÚ DOS TRABALHADOS:

a) Afinação, percepção rítmica e melódica, socialização;

b) Notação musical básica.. pentagrama, figuras ri'tmicas e notas no pentagrama;
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c) Articulação simples, legato, sinais de dinâmica e sonoridade;

d) Prática de repertório ní\Íel 0-1; e

e) Conhecer diversos gêneros musicais, instrumentos de orquestra e bandas e seus diferentes
tirl-tbres.

CARGA HORÁRIA:

Prática instrumental: aulas semanais coletivas com duração de lhoo

Prática em grupo: ensaios semanals com duração de 2hoo.

APRESENTAÇÕES:

Apresentações pedagógicas e audições internas.

2-CICL0 INTERMEDIÁRIO - BANDA ESCOIA

CONTEÚDOS:

a) Afinação, percepção rítmica e melódica, socialização;

b) Notação musical: ponto de aumento, fórmula de compasso, figuras rítmicas (até
colcheia);

c) Articulação simples, legato, staccato, acentuado;
d) Sinais de dinâmica (pp-p-mf-f-ff) sonoridade; e

e) Prática de repertório iiível 1-2.

CARGA HORARIA:

Prática instrumental: aulas semanais coletivas com duração de lhoo

Prática em grupo: ensaios semanais com duração de 2hoom

APRESENTAÇÕES:

Apresentações pedagógicas, eventos populares, cívicos e apresentações didátlcos e
artísticas.

3-CICI.O AVANÇADO -BANDA SINFÔNICA LIRA

CONTEÚDOS:

a)

Afinação, percepção rítmica e melódica, escalas, socialização;

b)

Prática de repertórío níveis 02 ao 05 (Hinos, canções patrióticas, peças populares, obras
do repertório para banda sinfôn.ica).
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CARGA HORÁRIA:

Prátlca !nstrurr`ental: aulas semanais coleti\.Jas com diJração de lhoo

Prática em grupo: ensaios semanais com duração de 2hoo

APRESENTAÇÕES:

Concertos de alta performance, populares, eventos cívicos, religíosos, concertos e

apresentações didáticos e concertos especjals (temáticos, com participação de músicos e cantores
convidados).

MATERIAL DIDATICO (Utilizado nos três ciclos):

• Recursos audiovisuais (projetor, som, microfones, aparelho CD)

• lnstrumentos musicais que compõem a formação de banda de música e sinfônica;
• Estantes para partitura; e
• Partituras e caderno de música.

METODOS E LIVROS UTiLizADOS NO ENSINO (para os três ciclos):

• ARBAN, Jean 8. Arban's -Complete Conservatory for Trumpet. New York. Ed. Carl Fischer

• ARBAN, Jean 8. Arban's -Complete Conservatory for Trombone. New York. Ed. Carl Fischer
• BARBOSA, Joel Luiz da Silva . Da Capo. Belém: Fundação Carlos Gomes,1998.

• Essential Elements 2000 -Book 1. Ed. Hal Leonard Corporation

• Essential Elements 2000 -Book 2. Ed. Ha! Leonard Corporation
• Essential Elements 2000 -Book 3. Ed. Hal Leonard Corporation
• POZZOLl -Guia Teórico E Pratico 1 E 2. Ed. Ricordi do Brasil

• POZZOLl -Guja Teórico E Pratjco 3 E 4 -Melódico. Ed. Rjcordi do Brasil

CURSO DE VIOLÃO POPULAR

PÚBLICO ALVO:

Alunos a partir de s anos de idade

METODOLOGIA:

No curso de violão o aluno irá desenvolver noções básicas sobre música, a prática do instrumento,

conhecimento e entendimento das notas musicais

no violão,

exercícios relacionados a técnica,

leitura de partitura, repertório, solfejo, exercícios rítmicos e o estudo de harmonia. As turmas são
formadas por até s alunos, divididas por nível técnico-musical.
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Alunos e professores da Banda Llra de ltapira, a partir de 15 (quinze) anos de idade, regularmente
matrlculados

METODOLOGIA:

As aulas serão desenvolvidas através da fixação dos conceitos básicos de técnica vocal: postura,

respíração, vocalização e dicção; da utilização da abordagem de voz, corpo e movimento como
elementos inseparáveis e essenciais na construção da expressividade arti'stico-musical; do estudo
prático de partitura musical (ritmo, métrjca, altura, intensidade, timbre, articulação e fraseado),

focando o trabalho de sonoridade e iniciação ao solfejo.

CONTEÚDOS:

-Noções básicas de técnicas e expressão vocal;
-Ampliação da técnica vocal e o conhecimento sobre entonação e emissão vocal;

-Desenvolvimento da percepção de canto em grupo;
-Prática da música vocal em conjunto;
-Teoria musical;

-Solfejo.

CARGA HORÁRIA:

Para as aulas de Técnica Vocal, a carga horária é de lh30 hora semanal;

Para práticas em grupos (coral), a carga horária é de lh30 hora serriarial.

APRESENTAÇÕES:

Apresentações em eventos populares e datas especiais.

MATERIAL DIDÁTICO:

-Partituras, teclado, Notebook, s'istema de som/vídeo.
-Uvros para canto coral:
-FUCCI AMATO, Rita. 0 canto coral como prática sociocultural e educativo-música. Opus,
Goiânia, v.13, n.1, p. 75-96, jun. 2007.
-GONZALÉZ,

Eladio

Pérez.

lniciação à técnica vocal.1.

ed.

Rio

de Janeiro,

RJ:

E.

Pérez-

ed.

Engenheiro Coelho, SP;

2016.

González, 2000. 215 p., 22 cm. ISBN 85-901408-14.
- OLIVEIRA, Jetro

Meira de.

Coral Completo.

1.

UNASPRESS.

Espera-se com este PLAN0 PEDAGÓGICO garantir a qualidade dos trabalhos da Banda Lira
a
ltapirense, consolidada por um modelo de atuação musical sólído e transformador, que reforce
EBD
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cultura e o acesso a ela como poli'tica pública local capaz de agregar e incluir toda a população do
munici'pio de ltapira-SP.

•

RECURSOS FIS]COS

N® de ordem

Quantldade

Espec]ficação
lmóvel com, aproximadamente 100m2, PRÓPRIO, para apoio

administrativo, e, quando necessário, ensaios, apresentações,

01

01

audições e aulas, com banhelros, copa, sala de arquivo e

recepção, com

recursos de acessib!!idade

para

idosos e

pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.
lmóvel em concessão, à Rua Rui Barbosa, 875, para realização

02

de
01

aulas,

ensaios,

apresentações

e

administrativo,

com

recepção, banheiros, copa, 03 salas de aula, sala de reuniões,
arquivo e sala para departamento administrativo.

•

03

02

Sistema de alarme monitorado 24h no prédio próprio

04

02

Sistema de vigilância por câmeras no prédio próprio

RECURSOS MA"RIAS

Especificação

N® de ordem

Quant]dade

01

21

Clarinetes em Slb

02

01

Clarinete baixo em Slb

03

03

Bombardlno

04

17

Flautas transversais

05

Í11

Flalltim

06

01

Flugelhorn

07

14

Saxofones alto

08

01

Saxofone barítono

09

01

Saxofone soprano

10

05

Saxofones tenor

11

02

Teclados digitajs

12

05

Trombones de vara

13

05

Trompas

14

14

Trompetes

15

01

Tuba

16

25

Violões

17

130

18

01

Bombo sinfônico 40"

19

01

Tímpano Sinfônico 28" 1/2

20

01

Tímpano Sinfônico 32" 1/2

Flautas doce
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•

21

01

22

02

Bateria

23

02

Campanário Sinfônico

24

01

Xilofone sjnfônico 44 teclas

25

60

Estantes para partitura

26

60

Cadeiras estofadas (para ensaio)

27

03

Caixas amplificadoras

28

06

Mlcrofones

29

01

Mcrocomputador

30

01

Projetor multimídia

31

02

Bebedouros

Gongo Sinfônico 32"

RECURSOS HUMANOS

N9

Função

Carga Horária

Salário Walor Bruto)

Fonte Pagadora

01

Secretária

40h semanais

Ri 1,800.00

Termo de Parcerja

•

PLANO DEAPL!CAÇÃO (R.S)

Em cumprimento ao disposto na lei 13.019, de 31 de julho de 2014, os recursos recebidos em

conta específica da parceria serão automaticamente aplicados em caderneta de poupança ou
fundo de investimento composto majoritariamente por títulos da dívida pública, com resgate
automático.

•

CRONOGRAMADE DESEMBOL£O (RS)
0 Plano de aplicação abaixo tem seu desdobramento detalhado no ANEXO 1.

TOTAL MÉDlo/MÊS

TOTAL PARCERIA

DESPESA COM PESSOAL

2,654,17

31,850.00

MATERIAL CONSUMO

1,347.50

16,170.00

SERVIÇOS PF

0.00

0.00

JJP
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c#

SERVIÇOS PJ

11,598.33

139,180.00

lMPOSTOS(lssQN)

500,00

6,000.00

TOTAL

R$ 16.100,00

193,200.00

JANEIRO/21

FEVEREIRO/21

R$ 16.100,00
!

•

R$ 1C,100,oo

MARçO/21

ABRIL/21

MAIO/21

JUNHO/21

JULHO/21

Ri 16.100,00

Ri 16.100,00

Ri 16.100,00

Ri 16.100,00

Ri 16.100,00

AGOSTO/21

SET/21

| OUTUBRO/21 | NOVEMBRO/21

DEZEMBRO/21

R$ 16.100,00

Ri 16.100,00

Ri 16.100,00

Ri 16.100,00

Ri 16.100,00

lNFORMAÇÕES ADICIONAIS

Aporte de recursos próprlos: solicitamos autorização, de forma antecipada e com validade para
toro o prazo de execução, para depósito na conta da parcerla, quando houver atraso no repasse de
recursos, com a finalidade de cobertura de gastos relativos ao objeto, com o respectivo reembolso

dos recursos deposltados quando houver o repasse da parcela do cronograma de desembolso
atrasada.

Os valores de referência tomados para a elaboração da planilha orçamentária seguem as
diretrizes orçamentárias iá aplicadas no funcionamento das at'ividades da Banda Lira ltapirense, e os

valores de referência pagos aos profissionais acompanham a média praticada no mercado, na regjão.

Por já possuir todos os materiais e equipamentos necessários ao bom desenvolvimento das

atividades, não há nesta proposta valores determinados à aquisição de material permanente, sendo
o orçamento predominantemente voltado à manutenção das atividades de rotina da Organização. A
planilha de orçamento detalhada segue no ANEXO 1.
A qiJantidade de at.enc!Ímentos atual e a capacidade máx`lma de atendirnento a iJsijários, bem

como

a

relação

de

apresentações

e

público

estimado

atingido

encontram-se

descritas,

detalhadamente, no ANEXO 11. 0 aumento superior ao proposto é possível, mediante realização de
termo de ajuste ou termo aditivo similar.

Página 16 de 19

mE=

•

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS METAS/ lNDICADORES

Por se tratar de atividades já em anTa==ento, as metas estipuladas são as de referência de
atendimentos já realizados pela Banda Lira, e de número de apresentações/concertos a serem
realizados (ANEXO 11), com a devida estimativa de público alcançado, de maneira a

proporcíonar à

população diferentes formas de lazer e de cultura, demonstrando os resultados obtidos com as
atividades diárias de ensino de música, além de despertar nas crianças e jovens, participantes das
atividades, por meio da musicalidade, o trabalho em equjpe e desenvoMmento cultural.

•

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃ0

Como forma de monitorar e avaliar as metas do projeto, será realizada a coleta de
registros sobre assuntos relacionados ao impacto causado pela realização das aulas e concertos na
vjvência do cotidiano dos indivíduos, por meio de questionário de avaliação do projeto, bem como a

preparação de registros fotográficos de cada evento e do cotldiano das aulas ofertadas, além da
montagem de clipping, relacionando as veiculações mais expressivas, relativas ao projeto, que serão

anexados na prestação de contas.
Além desses Ínstrumentais, o monitoramento das ativjdades do projeto será realizado

através de relatório mensal que, demonstre a quantidade de atendímentos realizados, bem como de
concertos/apresentações e o respectivo público estimado atlngjdo com cada ação. Além desses

aspectos, constará no relatório de monitoramento o acompanhamento técnico, com breve descrição
dos conteúdos trabalhados com os alunos e bandas (escola, alpha e sinfônica) durante cada período.

Os relatórios de acompanhamento de metas, bem como toda documentação pertinente
à

celebração

da

parceria

serão

disponibilizadas

em

sítio

eletrônico

da

Banda

Lira

ltapirense

(www.bandalira.org.br), na seção "transparência".

•

REPRESENTANTE DA ENTIDADE

ltapira,13 de novembro de 2020Localedata

LJ -#c`
Asslnatura do PTesidente

Í

inattjradoCoordenador

„J

IIIIIIIIIIlii-Z-:-+Ê=i:=Ii,r+Ass
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ANEXO I
ORÇAMENTO DETALHADO DOS ITENS DA PARCERIA PARA 0 PERÍODO

R$

1. DESPESAS COM PESSOAL
1.

1.

Secretária

12

1.

2.

13°Saláíio

1.

3.

1. 4.

Férias

Encarg®SocjaiseTrabalhistas

mês

F`$

1.650,00

Ft$

1

Verba

RS

1.650,00

R$

1.650,00

1

Verba

Fl$

650,00

Fl$

650,00

1

Verba

R$

9.750,00

F`$

9.750,00

2. SEF]Vlços pJ
2.1.

2.

2.

2. 3.
2.

R$
12

Apoioadministrativo

4.

Artistade criação(arranjosmusicais)

1

mês

Verba

Carregadores

12

Coordenaçãoadministrativo-financeira

31.850,00

12

mês
mês

F`$

R$

F`$
F`$

1.000,00

RS

19.800.00

139.180,00
i2.ooo,00

2.000,00

Fi$

2.000,00

600,00

R$

7.200,00

2.000,00

F`S

24.000,00

2. 5.

Coordenaçãopedagógica

12

mês

R$

1.600,00

Ft$

19.200,00

2.

6.

lnstrutor

1

Verba

F{$ 25.220,00

R$

25.220,00

2.

7.

Maestro

12

mês

F`$

1.600,00

R$

19.200,00

2.

8.

Produtor executivo

12

mês

R$

1.800,00

R$

21.600,00

2.10.

Serviçcs de contabilidade

12

mês

F}$

550,00

F`$

6.600.00

2.11.

Serviçode monitoramento

12

mês

Fi$

180,00

RS

2.160,00

F]S

16.170,00
1.000,00

4.
4.

MA1-EF`lAL DE CONSIUMO
1.

Água

I

Verba

R$

1.000,00

R$

4. 3.

Despesascom informátíca

1

Verba

R$

800,00

Fl$

4.

Energiaelétrica

1

Verba

F}$

4.000,00

R$

4.000,00

4. 5.

Manutenção e conserv. prediaMnstrumental

1

Verba

Fl$

3.000,00

R$

3.000,00

4.

6.

Material de oonsumo

1

Verba

F!$

2.270,00

F`$

2.270,00

4.

7.

Material de escritório

1

Verba

F`$

1.500,00

Fl$

1.500,00

4.

8.

1

Verba

R$

3.600,00

RS

3.600,00

R$

6.000,00

FIS

6.000,00

5.
5.

4.

Telefcme

lMPOSTCX5
1.

lssQN

1
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Verba

F`$

6.000,00

800.00

ANEXO 11
CRONOGRAMA DE APRESENl.AÇÕES E DISTRIBulçÃO DE VAGAS

Dlstrlbulção de Vagas

Frente de atuação

Ciclo de formação

Banda AJpha e Escola

Níveis básico e
intermedíáno

Banda Slnfônlca

NÍvel avançado

Curso lJvre de Violão

N íveis básico,
i ntermediário e avançado

Solfejo, Teoria e Técnica Vocal

N Íveis básico,
intermediário e avançado

N® devagas
ocupadas

Faixa etária

Capacidadede
stendlmerito

30
A partlr de s anos de ídade

45

A partlr de 15 anos de ldade,
estando já matriculado em
outro(s) curso(s) na Banda Ura

Apresentações gTatuítas e abertas estimadas

TIPO DE APFtESENTAÇÃO

Audições e apresentações
didáticas

Concertos e apíesentações

LOCAL DE REALIZAÇÃO

Sede da Banda Ura

populares

Praças e bairros do município e
região

Eventos cíviccs

Locais públiccxs do município

Eventos de tradição curtural e
religiosa

QIJANTIDADE (a)

Comunidade de bairros
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PÚ BLIC0
ESTIMADO O)

PÚ BLICO TOTAL
ESTIMADO (a+b)

