
 
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO  
(Prestação de Contas Parcial) 
 
Observação: O relatório deve conter, no mínimo, os dados abaixo solicitados. 

Número da Parceria: 004/2017 Período de Execução: 01/05/2018 – 
31/07/2018 

Período de Vigência: 12/12/2017 – 
12/06/2019 
 

Nome da Organização: Filarmônica Nossa Senhora da Conceição 
 
 
1. Relatório - Execução das metas  
1.1.Ações Programadas ( De acordo com o plano de trabalho): 
O projeto realizado pela instituição é constituído por: Realização de aulas de música, Reunião com pais ou responsáveis e 
Realização de Concerto, Apresentações e Recitais. 
 
1.2.Ações Executadas (Implantação do projeto,comparando-se o previsto no Plano de Trabalho aprovado com o efetivamente executado): 
Dentro do período que corresponde o relatório de prestação de contas parcial, estamos desenvolvendo nossas atividades 
conforme o programado. 
 
1.3. Alcance dos objetivos ( Os benefícios alcançados pelo público alvo, ressaltando as metas alcançadas, a população beneficiada e 
descrição do alcance social por meio de indicadores comparativos entre a situação anterior, durante e posterior à implantação do objeto): 
 
Das 610 vagas que o projeto disponibiliza, 471 já foram ocupadas, o que corresponde a 77,22% até o período correspondente ao 
relatório. 
 
Todas as aulas de musicalização, teoria musical, e as de pratica instrumental foram executadas conforme o cronograma de 
atividades da Instituição, calculamos que estamos tendo uma estimativa de 80% de frequência média por partes dos alunos, 
sendo que muitas das faltas são decorrentes de atividades escolares ou ocasionadas por doença. 
 
De acordo a reunião com os pais, eles relatam a satisfação com as atividades desenvolvidas e justificaram que por isso é eles 
matricularam os filhos na instituição, pois notaram um maior poder de concentração e um aumento em sua expressividade. 
 
Quanto aos concertos e apresentações, dentro do período do relatório executamos um total de 17 (dezessete), como uma 
estimativa de mais de 3000 (três mil expectadores). 
 
 
1.4. Conclusão (Fazer uma conclusão no relatório descrevendo se o objetivo proposto no Plano de Trabalho foi atingido em sua totalidade): 
 
A execução do projeto encontra-se em 25%, levando em consideração o seu período de execução, dentro desse período as 
atividades programadas foram 100% realizadas, já preenchemos mais de 70% das vagas, e os beneficiados apresentam cerca de 
80% de participação. 
 
1.5. Justificativas de atrasos e/ou ações não cumpridas: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODELO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
 
 

(X) Prestação de Contas Parcial (    ) Prestação de Contas Final 
Número da Parceria: 004/2017 Período a que se 

refere a Prestação 
de Contas: 
01/05/2018 – 
31/07/2018 

Período de Vigência:  
12/12/2017 – 12/06/2019 
 

Nome da Organização: Filarmônica Nossa Senhora da Conceição 
 
CNPJ: 00.076.359/0001-42 Telefone: 3431 - 

4398 
E-mail: filarmonicansc@yahoo.com.br 

Nome do Órgão Repassador: Secretaria de Estado da Mulher, da Inclusão e Assistência Social, do Trabalho e dos Direitos 
Humanos - SEIDH 
Execução Física: 

Meta Etapa/Fase Descrição Unidade de Medida Quantidade Executada no 
Período 

Quantidade Executada até o 
Período (acumulado) 

1 1.1 
Redução do 

Trabalho Infantil 
Mês 

Programado Executado Programado Executado 

1 1.2 
Redução da 

Evasão Escolar 
Mês 3 3 12 3 

2 2.1 
Melhoria das 

Relações 
Familiares  

Mês 3 3 12 3 

2 2.2 
Melhoria das 

Relações sociais 
Mês 3 3 12 3 

3 3.1 

Desenvolvimento 
da autoconfiança 
e sociabilidade 

dos participantes 

Mês 1 1 6 1 

3 3.2 

Difusão da 
música de 

concerto em 
Itabaiana e no 

Estado de 
Sergipe 

Mês 1 1 6 1 

 
Execução Física (em R$) 
Origem dos 
Recursos 

Saldo Anterior Valor Recebido Rendimentos de 
Aplicação Financeira 

Valor Utilizado Saldo Atual 

Repassar 
(SEIDH) 

0,00 199.980,00 1.586,85 50.039,90 151.526,95 

Recebedor (FNSC) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 0,00 199.980,00 1.586,85 50.039,90 151.526,95 

 
Repassador (CEDCA)- Recursos oriundos da parceria 
Recebedor (FNSC)- Recursos oriundos da contrapartida ou recursos próprios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Número da Parceria: 004/2017 Período de Execução: 
01/05/2018 – 
31/07/2018 

Período de Vigência: 12/12/2017 – 12/06/2019 
 
 

Nome da Organização: Filarmônica Nossa Senhora da Conceição 
 
CNPJ: 00.076.359/0001-42 Telefone: 3431 - 4398 E-mail: filarmonicansc@yahoo.com.br 
Nome do Órgão Repassador: Secretaria de Estado da Mulher, da Inclusão e Assistência Social, do Trabalho e dos Direitos 
Humanos - SEIDH 
Documento: Valor em R$  

Tipo* Nº Data Especificação dos Bens: Quantidade Unitário Total ** 
 
 
 
 
 

      

Total:  
Total acumulado ( a ser preenchido quando a organização usar mais de uma folha desta tabela) 
 

 

 


