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RELARÓRIO DE ATIVIDADES PARA IDENTIFICAÇÃO DE REPASSE DO CONVÊNIO DE 

SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORO COM O INSTITUTO 

CULTURA & ARTE – ICA 

 

1.IDENTIFICAÇÃO  

 

A sede do Instituto Cultura & Arte – ICA, local no qual é realizado o Projeto Conservatório 

Municipal, está situada à Rua XV de Novembro, 222 no Centro da cidade de Socorro/SP, CEP: 

13.960-000, telefone (19) 3855-2880. 

 

2.CARACTERIZAÇÃO 

 

O Instituto Cultura & Arte- ICA, foi criado em 2005 pela iniciativa de jovens ligados ao 

movimento teatral, integrantes do grupo mais antigo da cidade, “A Turma Lá de Casa”, da 

década de 40. A criação foi necessária para organizar e promover ações em prol da cultura e 

da arte no município de Socorro. A cidade possui um grande número de músicos, artesões, 

artistas plásticos, atores bailarinos, etc. 

O projeto Conservatório Municipal foi uma proposta do ICA, na qual se buscou promover a 

formação de novos músicos e atuar como instrumento de transformação e formação sócio 

cultural, utilizando as atividades musicais como um intermediário para formar cidadãos plenos, 

envolvidos com sua comunidade e o mundo em que vivem. 

A música tem demonstrado ser um instrumento eficaz para tirar os jovens das ruas e de 

atividades socialmente indesejáveis, pois cria uma possibilidade de contato com a cultura, a 

convivência com outros jovens e professores e, para muitos, uma fonte de renda. 

Através de atividades lúdicas musicais, é possível despertar na criança diferentes sentimentos, 

além de proporcionar a socialização com outras crianças, a percepção do mundo em que vivem 

e momentos de recreação e lazer. 

Nos adolescentes a música desperta interesse pela arte, a socialização, o senso crítico na 

maneira que vê o mundo e melhora seus relacionamentos sociais, interpessoais e cria 

melhores expectativas de vida para ele. 

Através da parceria com a Prefeitura Municipal da Estância de Socorro, por meio da Divisão de 

Cultura, o projeto visa atender comunidades da zona urbana e rural com o ensino da música. 

No ano de 2012 tivemos o total de 220 alunos matriculados entre os cursos de bateria, Canto 

Coral, Clarinete, Contrabaixo Elétrico, Flauta Transversal, Guitarra, Musicalização Infantil, 

Piano, Saxofone, Trompete, Violino, Violão e Teoria Musical. 
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Também temos os grupos de Camerata de Violões, Prática de Repertório, Madrigal e a Big 

Band, a qual vem acrescentando espaço para outros músicos que queiram aprimorar sua 

técnica. 

Em 2012 foram realizadas diversas apresentações na cidade com os alunos do Conservatório 

Municipal. Recebemos convites para levar nossas apresentações para eventos de outras 

instituições, para eventos públicos e realizamos nossos próprios eventos, totalizando 15 

apresentações no ano. 

 

3.INSTALAÇÃO FÍSICA DA OBRA E EQUIPAMENTOS EXISTENTES 

 

O Conservatório Municipal funciona em prédio cedido pela Prefeitura Municipal e conta com 

uma secretaria, três banheiros, e uma cozinha. As salas utilizadas para aulas estão da seguinte 

forma: 

- sala 1: aulas de Canto Coral, Musicalização Infantil e Piano; 

- sala 2: aulas de Piano, Teoria Musical e Violão; 

- sala 3: aulas de Violino; 

- sala 4 aulas de Violão, Clarinete, Flauta Transversal, Trompete e Saxofone; 

- sala 5: aulas de Contrabaixo Elétrico; 

- sala 6 (nível da rua): aulas de Bateria. 

 

Ensaios dos Grupos: 

- sala 1: Madrigal; 

- sala 2: Camerata de Violões; 

- sala 6: Prática de Repertório; 

- Teatro do Centro Cultural: Big Band. 

 

4. DOCUMENTAÇÃO 

 

Conservatório Municipal 

Matrículas e rematrículas dos alunos, pastas com a documentação dos alunos e pastas de 

correspondências (expedidas e recebidas). 

 

ICA 

Ata da Diretoria (devidamente registrada), Estatuto, Balanço Patrimonial, Atestado de 

Funcionamento (Fórum, Delegacia e Prefeitura), COMUC – Conselho Municipal de Cultura, 

CND - Certidão Negativa de Débitos, INSS – Certidão Conjunta Negativa, Débitos relativos a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Isenção do IPTU, OSCIP – Organização da 
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Sociedade Civil de Interesse Público. Pastas de documentos financeiros, contábeis e recursos 

humanos. 

 

5. QUADRO DE FUNCIONÁRIOS 

 

- 01 Secretária Executiva 

- 01 Guarda - Mirim 

- 01 Professor de Canto Coral e Musicalização Infantil 

- 01 Professor de Piano 

- 01 Professor de Clarinete, Flauta Transversal e Saxofone 

- 01 Professor de Contrabaixo Elétrico 

- 01 Professor de Bateria 

- 01 Professor de Violino 

- 01 Professor de Violão 

- 01 Professor de Trompete e Teoria Musical 

 

6. DIRETRIZES 

 

MISSÃO 

Formar músicos e tornar a cultura musical acessível à região. 

 

VISÃO 

 Ser referência em qualidade na formação de músicos e cultura musical. 

 

VALORES 

- Imparcialidade nas avaliações; 

- Utilizar a música como uma ferramenta de desenvolvimento à sensibilidade social; 

- Valorizar a cultura e a arte; 

- Enfatizar a música e a cultura como porta de entrada para a cidadania; 

- Buscar novos conhecimentos para o crescimento profissional; 

- Respeito para com o ser humano; 

- Comprometimento na qualidade da formação; 

- Valorização da cultura brasileira. 

 

 

 

 

mailto:pontodecultura_ica@hotmail.com


 
 

 

 
 

Rua XV de Novembro, 222 – Centro - Socorro/SP CEP:13960-000 (19)3855-2880                                                                        
pontodecultura_ica@hotmail.com        

 

7. FONTES DE RENDA 

- Convênio com a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e com o Ministério da Cultura, 

por meio do programa Ponto de Cultura recebeu um recurso no valor de R$60.000,00 para o 

exercício de 2012. Sabendo-se que desse total R$48.000,00 são previstos para custeio 

(pagamentos dos salários dos professores) e R$12.000,00 de capital (compras de 

equipamentos). 

 

- Convênio com a Prefeitura Municipal de Socorro, com o repasse de R$94.560,00 de 

recursos para pagamento de prestações de serviço ao projeto Conservatório. 

 

- Recursos Próprios – caracterizado pela captação de recursos com inscrições, matrículas, 

contribuições espontâneas e contribuições de associados. 

 

Os recursos próprios são utilizados na complementação de gastos que a instituição não 

consegue pagar com os recursos de convênios, bem como são aplicados em melhorias para o 

bom funcionamento e atendimento do projeto. 

 

8.IDENTIFICAÇÃO DO REPASSE DE VERBA DE SUBVENÇÃO SOCIAL PELA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO 

 

O repasse de verba do Convênio de Subvenção da Prefeitura de Socorro no ano de 2012 foi de 

R$94.560,00 (noventa e quatro mil quinhentos e sessenta reais). O complemento desse 

repasse, pago com recursos recebidos pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo e do 

Ministério da Cultura foi de R$60.000,00 (sessenta mil reais). Foi devolvido ao Poder Público 

Municipal o recurso de R$347,80 que não foram utilizados em 2012. Totalizamos uma despesa 

de R$154.185,20 (cento e cinquenta e quatro mil cento e oitenta e cinco reais e vinte 

centavos), destinados a pagamento de salários de funcionários da entidade mantedora do 

projeto, prestações de serviço e compra de equipamentos. 

 

Socorro, 31 de janeiro de 2012. 

 

 

 

 

 

Gabriel Elvis Perre 

Presidente do Instituto Cultura & Arte - ICA 
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