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1 – INTRODUÇÃO 

 

Este relatório de atividades é o mecanismo de acompanhamento e avaliação do 

Termo de Parceria firmado entre a Secretaria de Estado de Cultura e o Instituto 

Cultural Filarmônica em 01/02/2012. Visa demonstrar o desempenho da entidade no 

desenvolvimento das atividades previstas no Termo de Parceria, no período do dia 01 

de Fevereiro de 2013 a 31 de Julho de 2013, a fim de permitir verificar se os resultados 

previstos nesta parceria estão sendo alcançados.  

O Termo de Parceria tem como objeto o desenvolvimento de atividades 

culturais para a sociedade, voltadas para a difusão da música clássica, por meio da 

criação, estruturação e manutenção de uma Orquestra Filarmônica para o Estado de 

Minas Gerais, de natureza privada e sem fins lucrativos. 

Trata-se de um projeto de grande relevância, pois permite que Minas Gerais 

passe a contar com um equipamento cultural de excelência, permitindo não apenas a 

difusão da música clássica mas também a educação da população para esse gênero 

musical, ao mesmo tempo que permite que a Orquestra mineira se faça presente ao 

lado das grandes orquestras nacionais e internacionais.  

Espera-se com a execução desta parceria que a população mineira receba um 

resultado concreto dos esforços do governo no sentido de dotar o Estado de uma 

orquestra de excelência. 

Em obediência à Cláusula Sétima do Termo de Parceria e, considerando a 

relevância da demonstração dos resultados obtidos, será apresentado neste relatório o 

comparativo entre as metas pactuadas e os resultados obtidos na condução das 

atividades propostas, sendo fornecidas informações complementares acerca dessas 

atividades, considerando o Quadro de Indicadores e Metas e o Quadro de Produtos 

previstos no Programa de Trabalho. As fontes de comprovação dos indicadores e 

produtos aqui apresentados estão organizadas e arquivadas junto ao Instituto Cultural  

Filarmônica e podem ser consultadas a qualquer momento pela Comissão de 

Avaliação, por representantes da Secretaria do Estado de Cultura ou representantes de 

órgãos de controle e auditoria.  
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Ainda em consonância com a legislação pertinente, será apresentado o 

demonstrativo consolidado das receitas e despesas realizadas na execução do Termo 

de Parceria e suas notas explicativas. De maneira complementar, serão anexados a 

este relatório, os comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da 

entidade. 

Ao final deste Relatório, são atestadas as informações aqui descritas pelo 

Diretor Presidente do Instituto Cultural Filarmônica. 
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2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS 

 

QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS – 1º PERÍODO AVALIATÓRIO 

ÁREA TEMÁTICA INDICADOR 

VALORES DE REFERÊNCIA (V0) 2 
PESO 
(%) 

METAS RESULTADOS 
METAS 

ACUMULADAS3 
RESULTADOS 

ACUMULADOS Período 1 
(2010) 

Período 2 
(2011) 

Período 3 
(2012) 

19°PA 
01/02/2013 a 31/07/2013 

1 
Execução de concertos de 
assinatura 

1.1 
Número de concertos sinfônicos realizados no 
Palácio das Artes 

25 21 20 6% 
 

14 14 24 14 

1.2 
Número médio de pessoas presentes no Palácio 
das Artes nos concertos sinfônicos realizados  

1.123 1.180 1.047 6% 
 

1.100 1.122 1.100 1.122 

1.3 
Número de assinaturas dos concertos sinfônicos 
realizados no Palácio das Artes 

927 1.167 1.438 6% 
 

1.400 1.622 1.400 1.622 

1.4 
Taxa de renovação das assinaturas em relação a 
temporada anterior 

N/A N/A 79.3 6% 
 

75% 79.5% 75% 79,5% 

2 
Educação e Formação de 
Público para a música 
clássica 

2.1 
Número de apresentações da Série Concertos 
para a Juventude 

N/A 4 6 4% 
 

2 2 6 - 

2.2 
Número médio de pessoas presentes no espaço 
destinado aos Concertos para a Juventude 

N/A 876 1.012 4% 
 

900 1.061,5 900 1.061,5 

2.3 
Número de apresentações da Série Concertos 
Didáticos 

N/A 4 3 4% 
 

- - 3 - 

2.4 
Número médio de pessoas de pessoas presentes 
nos concertos da Série Didáticos 

N/A 821 1.085 4% 
 

- - 900 - 

3 
Democratização do acesso à 
música clássica 

3.1 
Número acumulado de concertos em parques e 
praças da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte 

N/A 5 5 4% 
 

2 3 4 3 

3.2 
Número médio de pessoas nos concertos em 
parques e praças da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte 

N/A 3.420 2.876 4% 
 

2.500 3.500 2.500 3.500 

3.3 
Número acumulado de concertos realizados fora 
de Belo Horizonte e dentro de Minas Gerais 

N/A 11 9 4% 
 

2 4 10 4 

3.4 
Número médio de pessoas nos concertos 
realizados fora de Belo Horizonte e dentro do 
Estado de MG 

N/A 1.379 2.240 4% 
 

1.500 2.936 1.500 2.936 

 
 

Representar o Estado de 
Minas no Cenário Nacional e 
Internacional da Música 
Clássica 

4.1 
Número acumulado de concertos realizados fora 
de Minas Gerais 

N/A 8 8 4% 
 

- - 8 - 

4.2 
Número médio de pessoas nos concertos 
realizados fora de Minas Gerais 

N/A 900 1.076 4% 
 

- - 1.100 - 
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ÁREA TEMÁTICA INDICADOR 

VALORES DE REFERÊNCIA (V0) 2 
PESO 
(%) 

METAS RESULTADOS 
METAS 

ACUMULADAS3 
RESULTADOS 

ACUMULADOS Período 1 
(2010) 

Período 2 
(2011) 

Período 3 
(2012) 

19°PA 
01/02/2013 a 31/07/2013 

5 
Estimulo ao aparecimento de 
novos talentos para a música 
clássica  

5.1 
Realização do Festival Tinta Fresta e Laboratório 
de Regência 

N/A 2 2 2% 
 

- - 2 - 

5.2 
Número médio de pessoas nos concertos do 
Festival Tinta Fresca e do Laboratório de 
Regência 

N/A 792 716 2% 
 

- - 600 - 

6 

Proporcionar ao corpo 
artístico da orquestra novas 
experiências e 
conhecimentos  

6.1 
Número acumulado de Regentes e Solistas 
convidados na temporada da Orquestra 

21 27 34 2% 

 

15 23 38 23 

7 
Divulgação da Orquestra por 
meio de mídia específica 

7.1 

Número acumulado de inserções sobre a 
Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 
veículos de comunicação, públicos e privados, e 
por meio de mídia espontânea 

N/A N/A 396 4% 

 

- - 400 - 

7.2 
Número acumulado de “curtir” na página da 
Orquestra Filarmônica de Minas Gerais 

  3.892 4% 
 

- - 5.000 - 

8 Captação de recursos 

8.1 
Captação de recursos por meio de Bilheteria ou 
Assinaturas 

321.660 366.245 586.122 4% 
 

- - 650.000 - 

8.2 
Captação de recursos por meio de concertos 
fechados 

242.812 94.080 116.730 4% 
 

- - 100.000 - 

8.3  Captação de recursos por meio de Patrocínios 1.941.093 1.828.000 2.204.665 4%  - - 3.000.000 - 

9 Gestão da Entidade Parceira 

9.1 
Percentual de conformidade dos processos 
analisados na checagem amostral periódica 

N/A N/A  2% 
 

100% 96,74% 100% 96,74% 

9.2 
Arrecadação de receitas pela OSCIP revertidas 
ao termo de Parceria 

N/A N/A N/A 2% 
 

- - 23,5% - 

9.3 
Taxa de gastos com área meio do Termo de 
Parceria  

N/A N/A N/A 2% 
 

- - 25% - 

9.4 
Eficácia do Planejamento Físico e Financeiro do 
Termo de Parceria 

N/A N/A N/A 2% 
 

90% - 90% - 

9.5 
Índice de satisfação do público com os concertos 
sinfônicos  

95,00 94,00 94,4 2% 
 

95% 93,8% 95% 93,8% 

 

  

 

2 Inserir os três últimos valores de execução do indicador, aferidos pela CA, caso ocorra 
 
3As metas e os resultados acumulados referem-se à vigência do Termo de Parceria / Termo Aditivo, devendo ser preenchidos ao longo da execução do instrumento, de modo a tornar mais clara a divulgação dos 
resultados
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2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados: 

 

Área Temática 1: Execução de concertos de assinatura 

Indicador 1.1: Número de concertos sinfônicos realizados no Palácio das Artes 

Resultados alcançados no período avaliatório 

Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 

01/02/2013 a 
31/07/2013  14  14 

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório  

A meta do período foi atingida em sua totalidade. Foram 14 concertos realizados no Grande Teatro 
do Palácio das Artes no primeiro avaliado.  

Fatores Facilitadores: O trabalho de planejamento da temporada 2013, assim como o 
estabelecimento de datas no Palácio das Artes e o agendamento prévio de solistas possibilitam uma 
agenda consolidada e segura que garante a execução dos concertos da temporada. 

Esse indicador está representado no quadro abaixo: 

Indicador 1.1 - Número de Concertos Sinfônicos realizados no Palácio das Artes 

Apresentação Data 

Vivace I 26/fev 

Allegro I 07/mar 

Vivace II 19/mar 

Allegro II 28/mar 

Vivace III 09/abr 

Allegro III 18/abr 

Vivace IV 30/abr 

Allegro IV  09/mai 

Vivace V 14/mai 

Allegro V 23/mai 

Vivace VI 04/jun 

Allegro VI 04/jul 

Vivace VII 16/jul 

Allegro VII 25/jul 

Total 14 

  

 

Fonte de comprovação do indicador 

Declaração/borderô1 da administração do Grande Teatro do Palácio das Artes 

                                                 
1 Borderô, do francês bordereaux, é o balancete apresentado pela instituição administradora 
do teatro ao final de cada apresentação, contendo as informações sobre o número de 
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Área Temática 1: Execução de concertos de assinatura 

Indicador 1.2: Número médio de pessoas presentes no Palácio das Artes nos concertos sinfônicos 
realizados  

Resultados alcançados no período avaliatório 

Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 

01/02/2013 a 
31/07/2013  1.100 1.122 

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório  

Na realização dos 14 concertos, o público total presente foi de 15.711 pessoas, de acordo com as 
declarações de público emitidas pela Administração do Grande Teatro do Palácio das Artes, 
cumprindo 102% da meta estabelecida para o primeiro semestre avaliado.  
  
Fatores facilitadores: neste primeiro semestre de 2013 a meta foi ultrapassada devido à vários 
fatores, dentre eles podemos citar: o sucesso da Filarmônica na temporada anterior (2012), a 
participação de solistas de grande prestígio no cenário artístico e de renome internacional, bem 
como a divulgação antecipada dos concertos, por meio da programação anual e em veículos de 
comunicação de ampla abrangência (TV e Rádio). Esses fatores aliados ao fato de os concertos 
serem realizados em local de fácil acesso e com preços acessíveis acabam tornando os concertos 
atrativos eventos para a população em geral. 
 
Esse indicador está representado no quadro abaixo: 

Indicador 1.2 - Número médio de pessoas presentes no Palácio das Artes nos 
concertos sinfônicos realizados 

Apresentação Quantidade 

Vivace I 1.323 

Allegro I 1.284 

Vivace II 1.211 

Allegro II 1.125 

Vivace III 1.003 

Allegro III 1.141 

Vivace IV 1.156 

Allegro IV  907 

Vivace V 777 

Allegro V 1.139 

Vivace VI 1.110 

Allegro VI 1.183 

Vivace VII 1.244 

Allegro VII 1.108 

Média 1.122 
 

Fonte de comprovação do indicador 

Declaração/borderô da administração do Grande Teatro do Palácio das Artes 

 

                                                                                                                                               
ingressos vendidos, cortesias e publico presente. O borderô é emitido pelo gerente do espaço 
e/ou pela bilheteria. 
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Área Temática 1: Execução de concertos de assinatura 

Indicador 1.3: Número de Assinaturas dos concertos sinfônicos realizados no Palácio das Artes 

Resultados alcançados no período avaliatório 

Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 

01/02/2013 a 
31/07/2013 1.400 1.622 

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório  

A meta prevista para este indicador no ano de 2013 foi de 1.400 assinaturas, sendo contabilizadas 
as séries de concertos realizadas no Grande Teatro, Allegro e Vivace, a qual foi ultrapassada em 222 
assinaturas. As assinaturas correspondem aos pacotes de concertos vendidos antecipadamente ao 
público em geral, em campanha realizada dentro do período pré-estabelecido. 
 
Fatores facilitadores: O sucesso deste indicador pode ser justificado pela larga divulgação da 
orquestra, parte desta realizada por meio de comunicação interpessoal (boca-a-boca). Além disso, o 
grande sucesso da temporada anterior e a qualidade da programação escolhida para a temporada 
2013 divulgada antecipadamente, com presença de solistas de renome, aumentaram a atratividade 
por pacotes. A venda de pacotes através da internet, os valores acessíveis e as facilidades de 
pagamento facilitaram o acesso à aquisição. 
 
Abaixo segue o quadro que representa os números de assinaturas por série e pacotes: 
 
 

Indicador 1.3 - Número de assinaturas dos concertos sinfônicos 
realizados no Palácio das Artes 

Allegro  623 

Vivace  414 

Prestíssimo (Allegro + Vivace) 585 

Total 1.622 

 
 
 

Fonte de comprovação do indicador 

Declaração/Atestado da empresa responsável pela venda das assinaturas ou listagem das 
assinaturas da temporada fornecida pela empresa responsável pela administração das vendas, 
contendo nome, CPF e do valor pago pelo assinante. 
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Área Temática 1: Execução de concertos de assinatura 

Indicador 1.4: Taxa de renovação das assinaturas em relação à temporada anterior 

Resultados alcançados no período avaliatório 

Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 

01/02/2013 a 
31/07/2013 75% 79,5% 

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório  

 A meta prevista para este indicador no ano de 2013 foi de 75% de assinaturas renovadas 
considerando o número de assinaturas vendidas no ano anterior, sendo contabilizadas as séries de 
concertos realizadas no Grande Teatro, Allegro e Vivace, a qual foi ultrapassada em 9,5%. Foram 
1.143 renovações em um total de 1.622 assinaturas em 2013, representando um total de 79,5% de 
assinaturas renovadas para Temporada 2013. 

 
As renovações de assinaturas correspondem aos pacotes de concertos vendidos antecipadamente 
ao público já assinante na temporada anterior, em campanha realizada dentro do período pré-
estabelecido. 
 
Fatores facilitadores: A meta de renovação foi ultrapassada devido a vários fatores, dentre eles 
podemos citar: o sucesso da Filarmônica na temporada anterior (2012), a qualidade da 
programação escolhida para a temporada 2013 divulgada antecipadamente, com presença de 
solistas de grande prestígio no cenário artístico e de renome internacional, bem como a divulgação 
antecipada dos concertos e da renovação, por meio de envio de comunicados, revista com 
programação anual e aviso nos próprios concertos. Esses fatores aliados ao fato de os concertos 
serem realizados na principal sala de eventos culturais de Belo Horizonte (Palácio das Artes) e com 
preços acessíveis, além da venda de pacotes através de vários canais e facilidades de pagamento 
acabam tornando os concertos e as renovações atrativas para os assinantes. 
 

Indicador 1.4 - Taxa de renovação das assinaturas em relação à temporada 
anterior 

Allegro   77,1% 

Vivace   77,1% 

Prestíssimo (Allegro + Vivace)  82,8% 

Total  79,5% 

 
 

Fonte de comprovação do indicador 

Declaração/Atestado da empresa responsável pela venda das assinaturas da primeira fase 
(renovação) ou listagem das assinaturas da temporada fornecida pela empresa responsável pela 
administração das vendas, contendo nome, CPF e do valor pago pelo assinante. 
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Área Temática 2: Educação e Formação de Público para a música clássica  

Indicador 2.1: Número de apresentações da Série Concertos para a Juventude 

     

Resultados alcançados no período avaliatório 

Período avaliatório Meta do período avaliatório 
Resultado do 

período avaliatório 

01/02/2013 a 31/07/2013 2 2 

     
     

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório  

Em relação ao número de apresentações da Série Concertos para a Juventude, a Orquestra 
Filarmônica de Minas Gerais realizou 2 apresentações, cumprindo 100% a meta do período. 

Fatores facilitadores: O trabalho de planejamento da Temporada 2013, assim como a parceria e o 
estabelecimento prévio de datas no SESC Palladium possibilitam uma agenda consolidada e segura 
que garante a execução dos concertos da temporada. 

Esse indicador está representado no quadro abaixo: 

Indicador 2.1 - Número de apresentações da série Concertos para a Juventude  

Apresentação Data 

Juventude I 14/abr 

Juventude II 26/mai 

Total 2 
 

Fonte de comprovação do indicador 

Declaração/borderô da administração do Teatro 
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Área Temática 2: Educação e Formação de Público para a música clássica  

Indicador 2.2: Número médio de pessoas presentes no espaço destinado aos Concertos para a 
Juventude 

Resultados alcançados no período avaliatório 

Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 

01/02/2013 a 
31/07/2013 900 1.061,5 

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório  

Em relação ao público presente nos Concertos para a Juventude, 2.123 pessoas estiveram presentes 
nas duas apresentações da Orquestra, cumprindo a meta de número médio de pessoas em 118%.  

 

Fatores facilitadores: O sucesso do atingimento desta meta está na facilidade de acesso ao teatro 
SESC Palladium, localizado na região central da cidade, na programação atrativa a preços populares, 
na grande divulgação e no formato diferenciado dos concertos, dedicados à toda a família, idade e 
classes sociais. Como parte deste processo educativo, foram colocados telões no saguão do SESC 
Palladium com conteúdos do universo da música erudita como, por exemplo, os diversos 
instrumentos e imagens da orquestra. 

 

O quadro abaixo apresenta o público em cada um dos concertos realizados no período avaliatório e 
a média de público das apresentações: 

 

 

Indicador 2.2 - Número médio de pessoas presentes no espaço destinado aos 
Concertos para a Juventude  

Apresentação Quantidade 

Juventude I 822 

Juventude II 1.301 

Média 1.061,5 

    
 
 

Fonte de comprovação do indicador 

Declaração/borderô da administração do Teatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Página 13 de 38 

Área Temática 2: Educação e Formação de Público para a música clássica  

Indicador 2.3: Número de apresentações da Série Concertos Didáticos 

Resultados alcançados no período avaliatório 

Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 

01/02/2013 a 
31/07/2013 - - 

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório  

 
 
 
 
 
Meta não prevista para o período. 
 
 
 
 

Fonte de comprovação do indicador 

Declaração formal e expressa da instituição contendo o número de participantes 

 

 

 

 

 

 

Área Temática 2: Educação e Formação de Público para a música clássica  

Indicador 2.4: Número de pessoas presentes nos concertos da Série Didáticos 

Resultados alcançados no período avaliatório 

Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 

01/02/2013 a 
31/07/2013 - - 

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório  

 
 
 
 
Meta não prevista para o período. 
 
 
 
 

Fonte de comprovação do indicador 

Declaração formal e expressa da instituição contendo o número de participantes 
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Área Temática 3: Democratização do acesso à música clássica  

Indicador 3.1: Número acumulado de concertos em parques e praças da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte  

Resultados alcançados no período avaliatório 

Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 

01/02/2013 a 
31/07/2013 2 3 

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório  

 
Foram realizados 3  concertos em parques e praças da Região Metropolitana de Belo Horizonte, 
cumprindo 150% da meta estipulada para o primeiro semestre avaliado. 
 
Fatores facilitadores: O trabalho de planejamento da temporada 2013 possibilita uma agenda 
consolidada e segura que garante a execução dos concertos da temporada. 
 

Indicador 3.1 - Número acumulado de concertos em parques e praças da 
Região Metropolitana de BH 

Apresentação Local Data 

Clássicos no Parque 1 Praça da Liberdade 21/abr 

Clássicos no Parque 2 Praça Duque de Caxias 19/mai 

Clássicos no Parque 3 Praça Floriano Peixoto 09/jun 

Total 3 

 
 

Fonte de comprovação do indicador 

Declaração de órgão público ou privado responsável pelo parque/praça ou atestado da polícia 
militar 
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Área Temática 3: Democratização do acesso à música clássica  

Indicador 3.2: Número médio de pessoas nos concertos em parques e praças da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte  

Resultados alcançados no período avaliatório 

Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 

01/02/2013 a 
31/07/2013 2.500 3.500 

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório  

Em relação ao público presente nos concertos da série Clássicos no Parque, 10.500 pessoas 
estiveram presentes nas 3 apresentações da Orquestra, cumprindo a meta de número médio de 
pessoas em 140%.  
 
Pontos facilitadores: O sucesso do atingimento desta meta está na facilidade de acesso aos parques, 
na programação atrativa, de qualidade e gratuita, na grande divulgação e no formato diferenciado 
dos concertos. 
 

Indicador 3.2 - Número médio de pessoas nos concertos em parques e praças 
da Região Metropolitana de BH 

Apresentação Local Público 

Clássicos no Parque 1 Praça da Liberdade 4.100 

Clássicos no Parque 2 Praça Duque de Caxias 3.700 

Clássicos no Parque 3 Praça Floriano Peixoto 2.700 

Média 3.500 

 
 

Fonte de comprovação do indicador 

Declaração de órgão público ou privado responsável pelo parque/praça ou atestado da polícia 
militar, informando o público presente. 
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Área Temática 3: Democratização do acesso à música clássica  

Indicador 3.3: Número acumulado de concertos realizados fora de Belo Horizonte e dentro de 
Minas Gerais. 

Resultados alcançados no período avaliatório 

Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 

01/02/2013 a 
31/07/2013 2 4 

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório  

A Orquestra Filarmônica realizou neste período avaliado 4 apresentações da sua Turnê Estadual em  
concerto nas cidades de Divinópolis, Araxá, Ouro Preto e Juiz de Fora, ultrapassando a meta do 
período em 2 concerto.  

Fatores facilitadores: O interesse por parte das cidades do interior em receber a OFMG e o 
planejamento das turnês estaduais com antecedência, sempre buscando atender o máximo de 
regiões possíveis no Estado e também conciliando o desejo dos apoiadores, foram os principais 
fatores de sucesso para o atingimento desta meta. Além disso, o fato de a OFMG estar incluída 
entre as maiores e melhores orquestras do país, bem como o objetivo da Filarmônica de 
proporcionar o acesso à cultura e à música a um número maior de pessoas, facilitaram a realização 
do concerto neste período avaliatório. 

O quadro abaixo apresenta a cidades e o local em que a orquestra se apresentou na Turnê Estadual. 

 

Indicador 3.3 - Número acumulado de concertos realizados fora de BH e dentro de MG  

Cidade Local Data 

Divinópolis Praça da Catedral 21/06/2013 

Araxá Teatro Municipal de Araxá (parte externa) 22/06/2013 

Ouro Preto Praça Tiradentes 21/07/2013 

Juiz de Fora Cine-Theatro Central 28/07/2013 

Total 4 

 
 

Fonte de comprovação do indicador 

Borderô ou Declaração de órgão público ou privado responsável pelo local ou atestado da polícia 
militar 
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Área Temática 3: Democratização do acesso à música clássica  

Indicador 3.4: Número médio de pessoas nos concertos realizados fora de Belo Horizonte e dentro 
do Estado de MG  

Resultados alcançados no período avaliatório 

Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 

01/02/2013 a 
31/07/2013 - - 

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório  

Nos concertos realizados fora de Belo Horizonte estiveram presentes um público total de 11.747 
pessoas. Na média, 2.969 pessoas estiveram em cada concerto, representando 195% da meta 
apesar desta não ser considerada para este período e apenas para o relatório final. 
 
 
Fatores facilitadores: Em sua campanha de interiorização da cultura, a Filarmônica de Minas leva a 
música clássica para um público com pouca oferta de eventos culturais, movimentado assim a vida 
cultural das cidades em que se apresenta e despertando o interesse do público desses locais. 
 
O quadro abaixo apresenta o número total de pessoas presentes em cada concerto realizado fora 
de Belo Horizonte e também o número médio de pessoas em relação ao número de concertos de 
Turnê Estadual da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. 
 

Indicador 3.4 - Número médio de pessoas nos concertos 
realizados fora de BH e dentro de MG  

Cidade Público 

Divinópolis 2.500 

Araxá 2.300 

Ouro Preto 5.000 

Juiz de Fora 1.947 

Média 2.936 

 
 

Fonte de comprovação do indicador 

Borderô ou Declaração de órgão público ou privado responsável pelo local ou atestado da polícia 
militar 
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Área Temática 4: Representar o Estado de Minas no Cenário Nacional e Internacional da Música 
Clássica 

Indicador 4.1: Número acumulado de concertos realizados fora de Minas Gerais. 

Resultados alcançados no período avaliatório 

Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 

01/02/2013 a 
31/07/2013 - - 

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório  

 
 
Meta não prevista para o período. 
 
 
 

Fonte de comprovação do indicador 

Borderô ou Declaração de órgão público ou privado responsável pelo local ou atestado da polícia 
militar 

 

 

 

 

 

Área Temática 4: Representar o Estado de Minas no Cenário Nacional e Internacional da Música 
Clássica 

Indicador 4.2: Número médio de pessoas nos concertos realizados fora de Minas Gerais. 

Resultados alcançados no período avaliatório 

Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 

01/02/2013 a 
31/07/2013 - - 

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório  

 
 
 
Meta não prevista para o período. 
 
 
 

Fonte de comprovação do indicador 

Borderô ou Declaração de órgão público ou privado responsável pelo local ou atestado da polícia 
militar 
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Área Temática 5: Estímulo ao aparecimento de novos talentos para a música clássica 

Indicador 5.1: Realização do Festival Tinta Fresca e Laboratório de Regência  

Resultados alcançados no período avaliatório 

Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 

01/02/2013 a 
31/07/2013 - - 

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório  

 

 

 

 
Meta não prevista para o período. 
 
 
 

 

Fonte de comprovação do indicador 

Processo seletivo utilizado e Borderô ou Declaração de órgão público ou privado responsável pelo 
local 

 

 

 

 

Área Temática 5: Estímulo ao aparecimento de novos talentos para a música clássica 

Indicador 5.2: Número médio de pessoas nos concertos do Festival Tinta Fresca e Laboratório de 
Regência  

Resultados alcançados no período avaliatório 

Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 

01/02/2013 a 
31/07/2013 - - 

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório  

 
 
 
 
 
Meta não prevista para o período. 
 
 
 
 

Fonte de comprovação do indicador 

Borderô ou Declaração de órgão público ou privado responsável pelo local 
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Área Temática 6: Proporcionar ao corpo artístico da orquestra novas experiências e 
conhecimentos  

Indicador 6.1: Número acumulado de Regentes e Solistas convidados na temporada da orquestra.  

Resultados alcançados no período avaliatório 

Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 

01/02/2013 a 
31/07/2013 15 23 

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório  

Para o enriquecimento das apresentações, bem como com a intenção de promover novas experiências para o 
público e músicos, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais contou com a participação de 23 convidados 
entre solistas e regentes nacionais e internacionais nos concertos realizados, cumprindo e superando a meta 
estipulada para o primeiro semestre avaliado.  
 
Fatores facilitadores: A capacidade convocatória do diretor artístico de convidar solistas e regentes de 
renome nacional e internacional para atuarem junto com a Filarmônica, assim como o planejamento e 
verificação das agendas dos convidados são fatores que garantem a participação destes grandes nomes da 
música erudita nas apresentações da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. O grande sucesso e 
reconhecimento da Filarmônica no meio cultural também são fatores que contribuem para atrair os 
convidados dos concertos na temporada da Orquestra. Os concertos Vivace II, Vivace V e Juventude II 
realizados neste período avaliatório, contaram com a presença de músicos da Filarmônica de Minas Gerais 
que, por se destacarem no cenário nacional, atuaram como solistas convidados. 
 
O quadro abaixo apresenta os nomes dos convidados em cada concerto realizado: 

Indicador 6.1 - Número acumulado de Regentes e Solistas convidados na temporada da 
Orquestra 

Apresentação Regentes/Solistas 

Vivace I José Feghali - piano 

Allegro I Antônio Menezes - violoncelo 

Vivace II Rossen Milanov - regente / Anthony Flint - violino / Eduardo Hazan - piano 

Allegro II Vladimir Feltsman - piano 

Vivace III Cloe Hanslip - violino 

Juventude I Aliéksey Vianna - violão 

Allegro III Philippe Quint - violino 

Vivace IV Ching-yun - piano 

Allegro IV  Maximiano Valdés - regente / Mark Kosower - violoncelo 

Vivace V Maximiano Valdés - regente / Gisele Boeters - harpa 

Allegro V Ricardo Castro - piano 

Juventude II Marcus Julius Lander - Clarinete 

Vivace VI Ray Chen - violino 

Allegro VI Lilya Zilberstein - piano 

Vivace VII Eliane Coelho - soprano / Eduardo Villa - tenor / Denis Sedov - baixo 

Allegro VII 
Mariana Ortiz - soprano/Elise Quagliata - mezzo-soprano / Fernando Portari - 

tenor / Denis Sedov - baixo 

Total 23 
 

Fonte de comprovação do indicador 

Contrato celebrado com o convidado 
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Área Temática 7: Divulgação da Orquestra por meio de mídia específica  

Indicador 7.1: Número acumulado de inserções sobre a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em 
veículos de comunicação, públicos e privados, e por meio de mídia espontânea 

Resultados alcançados no período avaliatório 

Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 

01/02/2013 a 
31/07/2013 - - 

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório  

Meta não prevista para o período. 

Fonte de comprovação do indicador 

Clipping eletrônico do Instituto Cultural Filarmônica e/ou cópias das matérias publicadas nas mídias. 

 

 

 

 

Área Temática 7: Divulgação da Orquestra por meio de mídia específica  

Indicador 7.2: Número acumulado de “curtir” na página da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais  

Resultados alcançados no período avaliatório 

Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 

01/02/2013 a 
31/07/2013 - - 

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório  

 
 
Meta não prevista para o período. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte de comprovação do indicador 

Relatório gerencial fornecido pela plataforma. 
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Área Temática 8: Captação de recursos 

Indicador 8.1: Captação de recursos por meio de Bilheteria ou Assinaturas  

Resultados alcançados no período avaliatório 

Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 

01/02/2013 a 
31/07/2013 - - 

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório  

 
 
 
 
Meta não prevista para o período. 
 
 
 
 
 

Fonte de comprovação do indicador 

Borderô com o resultado da venda de ingressos; Declaração/Atestado da empresa responsável pela 
venda dos ingressos/assinaturas, demonstrando o montante arrecadado pelas vendas e extrato 
bancário comprovando o recebimento do recurso. 

 

 

 

Área Temática 8: Captação de recursos 

Indicador 8.2: Captação de recursos por meio de concertos. 

Resultados alcançados no período avaliatório 

Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 

01/02/2013 a 
31/07/2013 - - 

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório  

 
 
 
 
Meta não prevista para o período. 
 
 
 
 
 

Fonte de comprovação do indicador 

Extrato bancário comprovando o recebimento do recurso. 
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Área Temática 8: Captação de recursos 

Indicador 8.3: Captação de recursos por meio de Patrocínios 

Resultados alcançados no período avaliatório 

Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 

01/02/2013 a 
31/07/2013 - - 

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório  

  
Meta não prevista para o período. 
 
 

Fonte de comprovação do indicador 

Extrato bancário comprovando o recebimento do recurso 

 

 

 

Área Temática 9: Gestão da entidade parceira 

Indicador 9.1: Percentual de conformidade dos processos analisados na checagem amostral 
periódica  

Resultados alcançados no período avaliatório 

Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 

01/02/2013 a 
31/07/2013 100% 96,74% 

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório  

 
 
 
 
 
No universo de 92 processos o ICF apresentou apenas três processos considerados como 
inconformidade pela comissão de Checagem Amostral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte de comprovação do indicador 

Relatórios de Checagem Amostral (e Relatórios de Checagem de Efetividade, quando for o caso) 
elaborados pela Comissão Supervisora do Termo de Parceria em conjunto com os seus assessores, 
conforme modelo da SEPLAG. 
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Área Temática 9: Gestão da entidade parceira 

Indicador 9.2: Arrecadação de receitas pela OSCIP revertidas ao Termo de Parceria 

Resultados alcançados no período avaliatório 

Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 

01/02/2013 a 
31/07/2013 - - 

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório  

 
 
 
 
Meta não prevista para o período. 
 
 
 
 

Fonte de comprovação do indicador 

Relatório(s) Gerencial(ais) Financeiro(s) 

 

 

 

 

 

Área Temática 9: Gestão da entidade parceira 

Indicador 9.3: Taxa de gastos com área meio do Termo de Parceria  

Resultados alcançados no período avaliatório 

Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 

01/02/2013 a 
31/07/2013 - - 

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório  

 
 
 
 
 
Meta não prevista para o período. 
 
 
 
 
 

Fonte de comprovação do indicador 

Memória(s) de Cálculo e Relatório(s) Gerencial(ais) Financeiros(s)    
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Área Temática 9: Gestão da entidade parceira 

Indicador 9.4: Eficácia do Planejamento Físico e Financeiro do Termo de Parceria 

Resultados alcançados no período avaliatório 

Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 

01/02/2013 a 
31/07/2013 - - 

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório  

Meta não prevista para o período. 
 

Fonte de comprovação do indicador 

Memória de Cálculo, Quadro de Indicadores e Quadro de Produtos do Termo de Parceria , Relatório 
Gerencial de Resultados e Relatórios Gerenciais Financeiros.  
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Área Temática 9: Gestão da Entidade parceira 

Indicador 9.5: Índice de satisfação do público com os concertos sinfônicos 

Resultados alcançados no período avaliatório 

Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 

01/02/2013 a 
31/07/2013 95,00 93,8 

Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório  

No que se refere ao grau de satisfação do público nos concertos do Grande Teatro do Palácio das 
Artes foram aplicados 689 questionários por meio eletrônico no período compreendido entre os 
dias 04/07 e 30/07. As pesquisas foram enviadas por e-mail para todo público de assinaturas 
(totalizando 1622 assinaturas), que possuem 689 e-mails ativos. O e-mail contendo o link do 
questionário foi enviado no dia 05/07 e um lembrete sobre os últimos dias para aqueles que não 
haviam respondido, foi enviado no dia 24/07. 
Além disso, a informação foi divulgada no programa de concertos do mês de julho, convidando todo 
o público a responder à pesquisa, também disponibilizada em nossa página na internet. 

Foram respondidos 311 questionários, ou seja, 45,1% dos enviados que avaliaram através de seis 
indicadores: repertório apresentado, desempenho dos músicos, maestro e solistas, além da 
pontualidade da apresentações e qualidade do material gráfico distribuído. A média aritmética 
destes indicadores mostrou que 93,8% das respostas caíram na categoria “muito satisfeito”, que 
embora tenha ficado pouco abaixo da meta do período (de 95%), ainda pode ser considerado um 
ótimo resultado, uma vez que trabalhamos com uma meta muito ambiciosa para uma pesquisa de 
satisfação, conforme já sinalizado anteriormente para a SEPLAG. 

 

Pontos facilitadores: Este novo formato das pesquisas é resultado da busca pela inovação na 
metodologia de aplicação de questionários, aproveitando a tendência de mercado na utilização de 
tecnologia digital para relacionamento com o público. No caso da pesquisa de satisfação, a 
aplicação online traz facilidade e rapidez nas respostas e a sua disponibilidade no site, aumenta sua 
abrangência, podendo ser respondida por qualquer pessoa, em qualquer momento, que deseje 
avaliar o trabalho da Filarmônica.  
 
Esse indicador segue detalhado no quadro abaixo: 

Indicador 9.5 - Índice de satisfação do público com os concertos 
sinfônicos 

Pesquisa via internet Assinantes da Temporada 2013 

Nº Questionários Respondidos 311 

Repertório 85,1% 

Desempenho dos músicos 96,6% 

Maestro 96,7% 

Solista 94,3% 

Pontualidade 94,7% 

Material Gáfico 95,8% 

Satisfação Média 93,8% 

  

Fonte de comprovação do indicador 

Questionários respondidos pelos participantes da pesquisa e tabulados. 
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2.2 – Evolução histórica dos resultados alcançados: 

 
Entendemos que quase todos os indicadores analisados são relevantes para se observar a importância e o impacto que a Orquestra tem tido na realidade 
cultural mineira. A título de exemplo, ver abaixo o gráfico relativo ao crescimento de número de assinaturas para os concertos da série Allegro e Vivace no 
Palácio das Artes que evidencia a resposta do público à qualidade do serviço oferecido, comprando antecipadamente quase a lotação total que o Palácio das 
Artes comporta.  

 
Indicador – Número total de assinaturas das séries Allegro e Vivace 
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4 - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

QUADRO 3 – COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO PERÍODO 

 

Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7

01/02/2013          

a

28/02/2013

01/03/2013

a

31/03/2013

01/04/2013

a

30/04/2013

01/05/2013

a

30/05/2013

01/06/2013

a

30/06/2013

01/07/2013

a

31/07/2013

01/02/2013          

a

28/02/2013

01/03/2013

a

31/03/2013

01/04/2013

a

30/04/2013

01/05/2013

a

30/05/2013

01/06/2013

a

30/06/2013

01/07/2013

a

31/07/2013

1.1 Receitas

1.1.1
Repasses do Termo 

de Parceria
                             -              10.757.410,31                                     -                                        -                                       -                                       -                                       -      10 .7 5 7 .4 10 ,3 1                              -                                         -                1.198.511,99           1.400.000,00              700.000,00           1.500.000,00              800.000,00     5 .5 9 8 .5 11,9 9  52,04%                5.158.898,32 

1.1.2
Receita Arrecadada 

em Função do TP
                             -              4.500.000,00                    6.250,00                  18.750,00                 18.750,00                68.750,00                   6.250,00    4 .6 18 .7 5 0 ,0 0                               -                  623.809,40                 (2.489,40)               314.203,65                  39.692,18                 318.114,80                614.479,16     1.9 0 7 .8 0 9 ,7 9  41,31%                 2.710.940,21 

1.1.3
Rendimentos de 

Aplicações Fin.
                             -                    103.690,22                 64.740,82                   43.112,44                 30.746,14                 23.381,49                 77.085,61       3 4 2 .7 5 6 ,7 2                               -                      27.512,82                28.668,29                 33.464,29                     7.971,42                 30.998,76                 35.643,88        16 4 .2 5 9 ,4 6  47,92%                     178.497,26 

1.1.4 Outras Receitas                              -                                         -                                        -                                        -                                       -                                       -                                       -                           -                                 -                        2.994,00                 (2.600,00)                           311,00                        (163,00)                                     -                                        -                   5 4 2 ,0 0  -                            (542,00)

                  -      15 .3 6 1.10 0 ,5 3         7 0 .9 9 0 ,8 2          6 1.8 6 2 ,4 4         4 9 .4 9 6 ,14          9 2 .13 1,4 9         8 3 .3 3 5 ,6 1   15 .7 18 .9 17 ,0 3                    -          6 5 4 .3 16 ,2 2   1.2 2 2 .0 9 0 ,8 8    1.7 4 7 .9 7 8 ,9 4       7 4 7 .5 0 0 ,6 0     1.8 4 9 .113 ,5 6    1.4 5 0 .12 3 ,0 4      7 .6 7 1.12 3 ,2 4  4 8 ,8 0 %      8 .0 4 7 .7 9 3 ,7 9  

2
Saída de 

Recursos
Acumulado Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 TOTAL Acumulado Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 TOTAL

Realizado

(/) Previsto

Previsto

(-) Realizado

2.1
Despesas de 

Pessoal

2.1.1 Salários             1.001.597,32            1.001.597,32            1.001.597,32           1.012.763,34           1.012.763,34           1.012.763,34    6 .0 4 3 .0 8 1,9 8                               -                  664.480,05              591.563,50                616.816,68              637.082,85               650.631,33               647.180,00     3 .8 0 7 .7 5 4 ,4 1 63,01%               2.235.327,57 

2.1.2 Estagiários                        -                                 -                                         -                                       -                                        -                                        -                                        -                                        -                            -    -                                          -    

2.1.3 Encargos                370.004,59              370.004,59              370.004,59             374.440,08             374.440,08             374.440,08    2 .2 3 3 .3 3 4 ,0 1                              -                   354.810,95             407.545,49              405.664,36              323.283,43              306.934,35               202.870,81     2 .0 0 1.10 9 ,3 9  89,60%                    232.224,62 

2.1.4 Benefícios                   84.276,78                 84.276,78                 84.276,78                84.276,78                84.276,78                84.276,78       5 0 5 .6 6 0 ,6 8                               -                      79.948,18                 87.773,13                 93.509,75                 87.592,05                  97.632,91                   62.791,14        5 0 9 .2 4 7 ,16  100,71%                        (3.586,48)

                  -       1.4 5 5 .8 7 8 ,6 9    1.4 5 5 .8 7 8 ,6 9    1.4 5 5 .8 7 8 ,6 9    1.4 7 1.4 8 0 ,2 0    1.4 7 1.4 8 0 ,2 0    1.4 7 1.4 8 0 ,2 0    8 .7 8 2 .0 7 6 ,6 7                    -       1.0 9 9 .2 3 9 ,18    1.0 8 6 .8 8 2 ,12     1.115 .9 9 0 ,7 9    1.0 4 7 .9 5 8 ,3 3    1.0 5 5 .19 8 ,5 9        9 12 .8 4 1,9 5       6 .3 18 .110 ,9 6  7 1,9 4 %      2 .4 6 3 .9 6 5 ,7 1 

2.2 Gastos Gerais                              -                    294.001,55                450.371,17               525.138,30             560.874,20             356.872,55             948.665,70    3 .13 5 .9 2 3 ,4 7                               -                  366.208,73               501.345,13              585.789,57               623.710,99              585.055,24                611.909,70     3 .2 7 4 .0 19 ,3 6  104,40%                   (138.095,89)

2.3
Aquisição de Bens 

Permanentes
                             -                       74.166,67                     4.166,67                     4.166,67                    4.166,67                    4.166,67                    4.166,67         9 5 .0 0 0 ,0 2                               -                         11.916,19                   7.068,87                  32.017,32                  14.687,96                   11.778,63                    17.147,71           9 4 .6 16 ,6 8  99,60%                              383,34 

(S) Total de Saídas:                   -       1.8 2 4 .0 4 6 ,9 1    1.9 10 .4 16 ,5 3    1.9 8 5 .18 3 ,6 6   2 .0 3 6 .5 2 1,0 7    1.8 3 2 .5 19 ,4 2   2 .4 2 4 .3 12 ,5 7    12 .0 13 .0 0 0 ,16                    -       1.4 7 7 .3 6 4 ,10    1.5 9 5 .2 9 6 ,12    1.7 3 3 .7 9 7 ,6 8    1.6 8 6 .3 5 7 ,2 8    1.6 5 2 .0 3 2 ,4 6    1.5 4 1.8 9 9 ,3 6     9 .6 8 6 .7 4 7 ,0 0  8 0 ,6 4 %      2 .3 2 6 .2 5 3 ,16  

Subtotal (Pessoal):

1
Entrada de 

Recursos

Previsto

(-) Realizado

Previsto Realizado

TOTAL TOTAL

(E) Total de Entradas:

Realizado

(/) PrevistoAcumulado Acumulado 
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4.1 – ANÁLISE DAS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO 

 

O quadro comparativo entre receitas e gastos previstos no período em regime de competência  

apresentou grande variação em função do não cumprimento da realização do repasse previsto 

para fevereiro de 2013. Estava previsto um repasse de R$ 10.757.410,31 e foi realizado apenas 

o valor de R$ 5.598.511,99 equivalente a 52% da previsão orçamentária que 

consequentemente impactou nos rendimentos de aplicações financeiras previsto em R$ 

342.756,72 e realizado em R$ 164.259,46 , correspondente à 47,92% do previsto. 

As receitas arrecadadas em função do termo de parceria foram de R$ 1.907.809,79 sendo 

1.099.195,17 de captação através de Leis de incentivo a cultura, R$ 266.782,61 bilheteria, R$  

R$ 588.305,96 de assinatura. Do valor total das receitas deduzimos R$ 46.473,95, referente a 

impostos do período. O valor de R$ 4.060.070,49 previsto para o mês de fevereiro diz respeito 

ao saldo do termo aditivo anterior conforme demonstrado no 18° Relatório Gerencial 

Financeiro, na planilha de comprometidos que mostra os valores que obrigatoriamente têm 

que ser provisionados para efeito de obrigações trabalhistas no período seguinte.  

Quanto aos gastos, a Filarmônica se manteve dentro do esperado lembrando que a análise das 

despesas com pessoal não pode ser analisada sem levar em consideração os valores 

provisionados sob pena de introduzir uma falsa conclusão de que as despesas foram menores 

que o previsto.  Tais valores referem-se a despesas como 13° salários, férias, rescisões e seus 

encargos que podem ser vistos na planilha específica do relatório gerencial financeiro.  

Devido ao não cumprimento dos repasses pactuados no Termo de Parceria, a OSCIP teve que 

utilizar a totalidade dos recurso provisionados (“fundo trabalhista”) para honrar seus 

compromissos financeiros, bem como cumprir as metas estabelecidas para esse ano. 

Quanto aos comprometimentos, demonstramos no relatório financeiro a urgência nos 

recebimentos do repasse para pagamento de empregados e encargos trabalhistas para o mês 

de agosto. Alertamos que o valor de R$ 17.280.350,82  correspondente ao Termo de Parceria, 

demonstrado na Memória de Cálculo custeia basicamente folha de pagamento com seus 

encargos e provisões e que seu atraso prejudica a boa gestão da OSCIP. 
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Um balanço da execução deste segundo quadrimestre revela que o Instituto Cultural 

Filarmônica continua executando o seu trabalho com muita eficiência, sempre na perspectiva 

da busca da excelência e maximização no uso dos recursos provenientes tanto do Termo de 

Parceria como daqueles captados por bilheteria e leis de incentivo.   

 

Entramos na etapa final da execução da Temporada 2013 e com isto esperamos concluir o 

sexto ano de história da Filarmônica com o legado de já se colocar como a segunda melhor 

orquestra do país, como mostram as várias manifestações de público e crítica especializada. 

. 

Ainda é prematuro fazer uma avaliação geral do ano, sendo este relatório circunscrito apenas 

ao segundo quadrimestre que mostra, entretanto, que caminhamos muito bem já que 

cumprimos com todas as  metas planejadas, superando, em muitos casos o que foi pactuado, 

sobretudo em termos de recursos captados por leis de incentivo.  

 

Vale ressaltar que apesar do grande esforço de captação, permitindo ao Instituto continuar 

fazendo um excelente trabalho no campo artístico, a manutenção da Orquestra e do Instituto 

Cultural Filarmônica depende dos aportes provenientes do Termo de Parceria que é pactuado 

com o governo. Trata-se de fontes de recursos diferentes e pagamento de folha de pessoal não 

pode ser realizado com recursos captados pelas leis de incentivo.  

 

Torna-se,primordial, portanto, regularizar a questão dos repasses para que a OSCIP consiga 

finalizar o ano de 2013 dentro dos padrões de qualidade de gestão que tem, até agora, 

marcado sua administração.  
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6 – COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL 

 

 Certidão Negativa de Débitos Federais  
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 Certidão Negativa de Débitos Previdenciários 
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 Certidão Negativa de Débitos Estaduais 
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Certidão Negativa de Débitos referente ao FGTS 
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 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
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 Certidão Negativa de Débitos Municipais 
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7 – DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP  

 

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas no 19º Relatório 
Gerencial do Termo de Parceria firmado entre a Secretaria de Estado de Cultura e a OSCIP 
Instituto Cultural Filarmônica. Acrescento, ainda, que as fontes de comprovação dos 
indicadores e produtos estão disponíveis para análise dos representantes da Comissão de 
Avaliação e dos servidores dos órgãos de controle do Governo do Estado de Minas Gerais. 

 

 

Belo Horizonte, 25  de setembro  de 2013. 

 

 

 

__________________________________ 

Diomar Donizette da Siveira 

Diretor Presidente do Instituto Cultural Filarmônica 
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8 - DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA 

 

Declaro ter supervisionado as ações realizadas pelo Instituto Cultural Filarmônica neste 
período avaliatório e, diante das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade 
das informações contidas neste relatório.  

 

Belo Horizonte, 25 de setembro de 2013. 

 

 

 

__________________________________ 

Janaína Helena Cunha Melo 

Supervisor do Termo de Parceria, representante do Secretaria de Cultura do Estado de Minas 
Gerais 


