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RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FÍSICO-FINANCEIRA DO IBVM ANO 2018 

1 – HISTÓRICO 

O Instituto Boa Vista de Música – IBVM, com sede na Rua da Tangerineira, 411, bairro Caçari, 

Praça Jorge Manoel da Silva, CEP 69.307-550 – Boa Vista/Roraima, inscrita no CNPJ n° 07.742.215/0001-

27, aqui representada pelo seu Diretor Presidente em exercício, o senhor Francisco Carlos Felício, 

brasileiro, viúvo, portador do RG nº 020966772-4 MD-SIE, CPF nº 738.317.008-34, vem apresentar à 

Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista - FETEC, inscrita no CNPJ 

05.607.916/0001-28, com sede na Avenida dos Imigrantes, 1612, 1º andar, Buritis – terminal de 

Integração João Firmino Neto, Boa Vista – Roraima, neste ato representado por seu Presidente, o 

Senhor DANIEL SOARES LIMA, o relatório de PRESTAÇÃO DE CONTAS FÍSICO-FINANCEIRA DO IBVM, 

REFERENTE AO ANO DE 2018.  

A presente prestação de contas refere-se aos recursos repassados ao Instituto a fim de cumprir 

todas as cláusulas do Contrato de Gestão processo nº 008/2018-FETEC (R$ 2.696.379,59) e aditivo 

processo nº 081/2018 (R$ 303.620,41), no valor total de R$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais) 

transferido para conta do IBVM através do Banco do Brasil S/A, Agencia 0250-X, Conta Corrente n° 

68605-0. 

O Instituto Boa Vista de Música – IBVM, acima qualificado, é pessoa jurídica de direito privado 

sem fins lucrativos, instituída sob a forma de associação. Foi regulamentado pela Lei Municipal n° 831, 

de 05 de dezembro de 2005 e alterado pela Lei n° 1.310 de 21 de março de 2011, que o autorizou e 

qualificou como organização social. Através da Lei Municipal 831/2005, a FETEC e IBVM podem celebrar 

contrato de gestão a fim de dar continuidade aos programas e projetos sociais do Poder Público 

Municipal a fim de garantir aos munícipes de Boa Vista o acesso à cultura e educação músico 

instrumental. 

O IBVM tem como finalidade o ensino, a pesquisa, a promoção da cidadania e o 

desenvolvimento cultural artístico e institucional, na área da música. A abrangência do IBVM e o seu 

campo de atuação dentro do cenário cultural e social do Estado de Roraima dar-se de acordo com os 
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critérios estabelecidos no Contrato de Gestão e o Estatuto Social do IBVM. O contratado assumiu a 

missão de dar sequência aos planos, programas, projetos e ações das políticas públicas municipais na 

esfera social e cultural através da música, e todas as despesas ora descritas neste relatório cumprem 

fidedignamente as metas pactuadas.   

2 - DO CONTRATO DE GESTÃO CELEBRADO ENTRE O IBVM E A FETEC.  

2.1 - DA EXECUÇÃO DO PROJETO 

 O Contrato de Gestão tinha por objetivo estabelecer entre as partes, as bases para a execução 

das atividades relacionadas à finalidade do Instituto, conforme preceitos do seu Estatuto Social. O IBVM 

através do Plano de Trabalho se comprometeu a cumprir as seguintes metas: 

Plano de trabalho 2018 

ITEM  AÇÃO (ETAPA) 
RESPONSÁVEL 

DIRETO 
 FASE DE 
EXECUÇÃO 

1 
Atender 800 crianças e jovens na faixa etária de 07 a 18 
anos, com aulas de música instrumental, canto coral e 

musicalização infantil 
Diretor musical Fevereiro a 

novembro 

2 

Manter em pleno funcionamento os projetos 
socioeducacionais de Bandas, Orquestras, Corais e 

musicalização a crianças com deficiências, transtornos 
globais de desenvolvimento e altas habilidades 

Diretor musical Fevereiro a 
novembro 

3 Realizar concertos didáticos em escolas de Boa Vista Diretor musical Março, abril, maio, 
agosto e setembro 

4 
Atender as demandas de apresentações musicais do 

poder público municipal 
Diretor musical Janeiro a dezembro 

5 
Proporcionar apresentações músico culturais aos 

munícipes de Boa Vista em locais públicos como praças, 
orlas, anfiteatros, teatros, escolas municipais e parceiros 

Diretor musical Fevereiro a 
dezembro 

6 Realizar a Semana da Música Diretor musical Julho 

7 
Promover e realizar o Novembro da Música, com os 

eventos: Festival de Violões e IBVM Jazz Festival 
Diretor musical Novembro 
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8 
Participar com os segmentos do IBVM do evento Natal da 

Paz realizado pelo Poder Público Municipal 
Diretor musical 

Novembro (ensaios) 

Dezembro 
(apresentação) 

 

Aditivo Plano de Trabalho 2018 

ITEM  AÇÃO (ETAPA) 
RESPONSÁVEL 

DIRETO 
 FASE DE 
EXECUÇÃO 

1 
Proporcionar aumento e reajustes salariais aos servidores 

do IBVM regime CLT   
Diretor Presidente Setembro a 

dezembro 

2 
Implementar aulas de musicalização à 84 grávidas e 59 
mães e bebês de 0 a 11 meses e 01 a 3 anos no projeto 

Família que Acolhe 
Diretor musical Setembro a 

dezembro 

3 
Realizar apresentações musicais nos encontros grupais no 

projeto Família que Acolhe 
Diretor musical Setembro a 

dezembro 

4 
Adquirir material de consumo para dar suporte as aulas de 

musicalização  
Diretora adm. 

Financeira 
Setembro e 
outubro 

 

Para a execução de todas as ações pactuadas no Contrato de Gestão e aditivo o IBVM utiliza 

todos os seus projetos musicais: a Banda Municipal, Banda Realce, Orquestra de Câmara, que são os 

corpos artísticos do IBVM, e os projetos sócio educacional: Banda Infantojuvenil, Orquestra Sinfônica 

Infantojuvenil, Orquestra de Violões, Coral de Flauta Doce, Canto Coral, Inclusão em Sol Maior 

(Musicalização à crianças com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades) 

e a partir do aditivo foi implementado o Música que Acolhe, projeto voltado a mães e bebês do Projeto 

municipal Família que Acolhe. Através dos seus dez segmentos as metas pactuadas com esta Fundação 

foram cumpridas na íntegra com resultados positivos inclusive sendo superados, o que demonstra a 

execução do contrato com excelência, conforme planilhas de resultado físico (Anexo III).  

Na meta 1 do Contrato de Gestão, o IBVM se comprometeu a atender a 800 (oitocentas) 

crianças e jovens na faixa etária de 07 a 18 anos,  com aulas de música instrumental e coral, no período 
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de fevereiro a novembro de 2017, bem como na meta 2, de manter em pleno funcionamento essas 

aulas nos projetos supracitados, o IBVM executou as atividades no ano de 2018, nos pólos da Vila 

Olímpica Roberto Marinho, na sede do IBVM no bairro Caçari, e até junho no projeto ArtCanto. Era meta 

do IBVM atender e manter o atendimento a 800 (oitocentas) crianças e jovens, porém três situações 

ocorreram após a assinatura e durante a execução do contrato: em fevereiro as aulas de violão no 

projeto Dedo Verde foram canceladas em virtude de aquela secretaria priorizar o atendimento aos 

projetos de jardinagem e temas relacionados; a partir de Julho, em virtude da grande demanda ao 

ArtCanto, aquela secretaria priorizou o atendimento as aulas de coral às crianças e adolescentes 

atendidos naquele projeto, e também foram suspensas as aulas de violão e flauta;  no Projeto Inclusão 

em Sol Maior, no Centro Musical Integrado de Educação Especial, a quantidade de alunos atendidos na 

aula de musicalização diminuiu em virtude da extensa agenda das crianças atendidas no pouco tempo 

que elas dispõe no Centro; ações estas que comprometeram o número de atendimento de alunos 

previsto para o ano de 2018. Estes números foram planejados de acordo com o número de 

atendimentos do ano de 2017, que chegou a 804 alunos.  

No primeiro bimestre de 2018 o número de atendimento chegou a 675 alunos, porém é comum 

depois do recesso haver uma evasão escolar e assim são abertas novas vagas e até setembro já temos 

um número fechado de alunos que irão até final do ano nos projetos, pois os grandes eventos 

acontecem depois do recesso e motivam os alunos a permanecerem nos projetos e participarem das 

apresentações. No segundo semestre e ao final do período tivemos efetivamente participantes dos 

projetos 698 alunos, entre eles, crianças, adolescentes, jovens e adultos; A grande maioria dos projetos 

do IBVM contempla jovens e crianças de 07 a 18 anos, porém com a expansão das atividades do IBVM, 

os projetos Canto Coral do Servidor e Música que Acolhe (executando a meta 2 do aditivo do contrato 

de gestão) houve a inserção de adultos nas atividades educacionais. Todos os projetos foram um 

sucesso, a cada ano, o IBVM se consolida como uma instituição de ensino da música instrumental, e 

para onde vai leva cultura aos munícipes de Boa Vista, e visitantes. 
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Apesar de o IBVM ter seu número de alunos menor (87% do valor planejado), outras ações 

puderam ser priorizadas como foi o caso do aumento de horas aulas (105%) aos alunos e 

conseqüentemente a quantidade de apresentações (205%). O IBVM pôde proporcionar inúmeros 

concertos à população, especialmente no Teatro Municipal, com os eventos Ciclo das Quintas, 

Espetáculo Infantil, Igarapés Musicais, Festivais (de violão, jazz),Workshops e oficinas de capacitação. 

Foram inúmeros eventos proporcionados em praças públicas, secretarias, escolas, shoppings, teatro, 

anfiteatro, universidades, enfim, o IBVM ocupou todos os espaços públicos da cidade, e conseguiu 

cumprir com louvor todas as metas 3, 4, 5, 6, 7 e 8 do contrato de Gestão e 3 do aditivo do contrato.  
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Na meta 1 pactuada no aditivo ao contrato de trabalho, o IBVM se propôs a conceder aumento 

e fazer reajustes salariais aos  servidores do IBVM, em outubro, retroativo a setembro, fora concedido o 

aumento a servidores, os que tinham mais de cinco anos tiveram 20% (vinte por cento) de aumento em 

virtude de corrigir algumas desajustes salariais e aos que tinham menos de cinco anos tiveram 15% 

(quinze por cento) de aumento. Alguns servidores que já desempenham funções de maestro e 

coordenadores há mais de um ano, tiveram reajustes salariais conforme disponibilidade orçamentária 

conforme preceitua o Plano de cargos e salários do IBVM. 

Quanto a meta 4 do aditivo do Contrato de Gestão, que era adquirir material  de consumo para 

dar suporte às aulas de musicalização, somente em novembro e dezembro puderam ser feitas as 

aquisições, em virtude da indisponibilidade de tempo haja visto a grande quantidade de eventos e ações 

a serem executadas desde a assinatura do aditivo. Foram adquiridos material para construir 

instrumentos de percussão simples com canos, tecidos, material de tapeçaria, compensado, ferros e 

peles, para serem utilizados no projeto de musicalização de percussão nos bairros da periferia, em 

especial no terreno que foi doado ao IBVM para executar ações à crianças oriundas do bairro Cidade 

Satélite e circunvizinhos como o Jardim Satélite, que tem uma grande concentração  de crianças e 

jovens sem ocupação e à mercê dos riscos da rua devido a ociosidade. É nessa vertente que o IBVM 

trabalha: ocupar com cultura as crianças e jovens, proporcionando-lhes uma atividade prazerosa e 

educativa. 

Em todas as ações o IBVM consegue alcançar resultados satisfatórios tanto para sociedade 

quanto para o próprio Instituto, desde o ano de 2017 o Conselho Tutelar e Conselho Municipal da 

criança e adolescente demandam do IBVM ações para aquelas crianças e jovens, e com o aditivo 

podemos a partir de dezembro começar a executar ações a fim de contemplá-los.   

 Nas ações das apresentações musicais, muito o IBVM alcançou no ano de 2018, nunca se ouviu 

e assistiram-se tantos concertos, de música clássica erudita, popular, de diversos estilos, muitos 

munícipes puderam consumir cultura, e ocupar os espaços públicos em especial o mais novo espaço de 

cultura do município: o Teatro Municipal, todos eles gratuitamente. Além destes eventos, o IBVM 

também participa, com uma qualidade imprescindível de apresentação, e é o principal responsável pela 
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parte musico instrumental no maior espetáculo que encerra as atividades do ano, o Natal da Paz, evento 

da Prefeitura Municipal de Boa Vista e da FETEC, que envolve todos os projetos do poder público 

municipal. O IBVM cumpre seu papel social, estatutariamente e de acordo com a Lei Municipal 

831/2005, 1310/2011 e o contrato de gestão e aditivo.  

Além das atividades pactuadas no contrato de Gestão e aditivo, o IBVM buscou novas parcerias 

a fim de otimizar esforços e ações, fez parceria com o Pátio Roraima Shopping, que proporciona 

recursos e contrapartida para hospedagem dos instrutores e luthier que vieram de outros estados para 

prestar serviço de instrutoria aos nossos professores e conserto, reparo e manutenção dos instrumentos 

da Orquestra sinfônica infantojuvenil, que estavam demasiadamente desgastados e alguns até 

sucateados pelo uso ininterruptos  pelos alunos. Foi importante ao IBVM trazer um luthier do eixo 

sudeste haja vista a carência desse profissional no país e principalmente na região norte, vários 

instrumentos foram consertados, ajustados e lubrificados e parte destes custos com hospedagem e 

passagem foram frutos dessas parcerias. 

Outra parceria que se consolidou em 2018, foi com o Rotary Club de Boa Vista, que encaminhou 

projeto da Banda Infantojuvenil para aquisição de 14 (quatorze) instrumentos de sopro e percussão para 

serem utilizados nas aulas. O IBVM elaborou o projeto e o Rotary Club submeteu junto ao Ministério 

Público do Trabalho, para destinação de recursos provenientes de multas de empresas de Roraima, e foi 

contemplado, o que foi um grande ganho para o IBVM, pois muitos instrumentos da Banda 

Infantojuvenil estão bastante obsoletos e muitos deles são cedidos por ex-integrantes e militares que 

desenvolvem outros projetos musicais no estado e infelizmente alguns precisaram ser devolvidos.  

Em 2018 o IBVM proporcionou diversos treinamentos ao seu quadro funcional, aqui em 

Roraima, todos os professores e mastros tiveram treinamentos com renomados professores da 

Universidade Estadual do Amazonas, Orquestra Filarmônica de Manaus, Orquestra de Violões do 

Amazonas e músicos do Estado do Ceará, na Semana da Música, evento que faz parte de programação 

do Novembro da Música, além dos cursos, seminários e workshops em outros estados como por 

exemplo: o professor de baixo acústico Adalberto da Orquestra de Câmara, em São Paulo no renomado 

festival SECONDE, os professores da Orquestra Sinfônica foram a Manaus com os alunos avançados da 
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Orquestra de Câmara participar do I Festival Internacional de Música do Amazonas; o maestro Beany 

Cabrera, participou juntamente com o Coral da UFRR e entre eles estavam a professora de Canto Coral e 

Flauta doce de um evento importante para o estado de Roraima, em São Paulo Carminha Burana; e o 

diretor presidente  e diretor musical do Instituto estiveram em visita in-loco em diversos projetos sociais 

de renome internacional na capital de São Paulo e interior, Projeto Guri (Violões e Banda de Música), o 

Pensa (Orquestra Sinfônica Infantojuvenil), em Tatuí no renomado projeto de lutheria e a Banda 

Municipal daquele município, a fim de trocar experiências e obter conhecimentos acerca de parcerias 

que possam abrir novas possibilidades ao IBVM. 

A professora Vânia Compasso, juntamente com alunos avançados de flauta transversal, foram a 

Manaus no I Encontro Regional Norte da ABRAF/2018, onde participaram de capacitação com 

renomados instrutores de flauta; a musicista Paloma Duarte também participou do Festival de Bandas 

do Amazonas representando o IBVM, haja visto a boa parceria e destaque do IBVM naquele estado. A 

diretora e a gerente administrativa financeira foram capacitadas no curso de licitações e contratos no 

SENAC/RR, além de outros treinamentos de iluminação, som, montagem de palco que envolveram 

também o corpo técnico de eventos nos treinamentos do Teatro Municipal e SESC, e os servidores de 

mídia  estão sendo capacitados continuamente em cursos livres da área.    

Ainda das ações de parceria podemos destacar que esse ano o IBVM recebeu renomados 

convidados de outros países como foi o caso do maestro espanhol Ángel Paz Vàzquez, fruto da parceria 

da embaixada da Espanha, que disponibilizou a vinda do maestro a custo zero para o IBVM, juntamente 

com a Orquestra de Violões do Amazonas, na abertura do Festival de Violões, no Teatro Municipal; 

outro evento internacional foi a vinda da Steel Banda da Guyana Inglesa, um grupo de dança e música 

daquele país, que participou de um Igarapé comemorando os 50 anos da diplomacia Brasil/Guyana.  

Todas essas ações atestam a importância e execução que o IBVM detém nesses treze anos de 

existência cumprindo com plenitude os seus preceitos estatutários e legislação que outorga como 

Organização Social através das Leis municipais 831/2005 e 1310/2011, bem como a perfeita execução 

do Contrato de Gestão e seu aditivo, firmado com esta Fundação.   

Galeria de fotos anexo. 
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AULAS E ENSAIOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS SEGMENTOS SOCIOEDUCACIONAIS 
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APRESENTAÇÕES DOS SEGMENTOS SOCIOEDUCACIONAIS 
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APRESENTAÇÕES EM ESPAÇOS PÚBLICOS COM OS CORPOS ARTÍSTICOS DO IBVM 
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NOVEMBRO DA MÚSICA 
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NATAL DA PAZ 
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2.2 – DAS DESPESAS 

Foi acordado no Contrato de Gestão a continuidade dos projetos sociais e culturais do Município 

de Boa Vista na área educacional instrumental e atendimento das necessidades de apresentações 

culturais do município através dos segmentos musicais do Instituto nos eventos demandados pela 

Prefeitura e os órgãos ora por ela solicitados. O IBVM cumpriu todas as demandas solicitadas além de 

promover ações de políticas públicas para o acesso de crianças e jovens de Boa Vista as aulas gratuitas 

de música instrumental. O IBVM apresentou dois planos de trabalho à FETEC com cronogramas de 

desembolso concernentes à execução das atividades pactuadas no contrato de Gestão, um anexo ao 

primeiro contrato e outro referente ao aditivo. 

Estavam pactuados repasses financeiros para custear as despesas referentes ao período de 

janeiro a dezembro de 2018, a fim de cumprir todas as cláusulas dos contratos nos valores de R$ 

2.696.379,59 (Dois milhões seiscentos e noventa e seis mil trezentos e setenta e nove reais e cinqüenta 

e nove centavos) no contrato de Gestão processo nº 0008/2018 e R$ 303.620,41 (trezentos e três mil 

seiscentos e vinte reais e quarenta e hum centavos) no aditivo ao contrato processo administrativo 

FETEC nº 081/2018, totalizando o valor de R$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais). Todo o repasse e 

despesas correram diretamente na conta do IBVM no Banco do Brasil S/A, Agencia 0250-X, Conta 

Corrente n° 68605-0 e os valores mensais não utilizados eram aplicados em rendimento de CDB, 

conforme preceitua normatização de contas públicas e rendeu durante todo o ano o saldo de R$ 

2.085,42 (dois mil oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), totalizando recursos disponíveis 

para execução do contrato de gestão no valor total de R$ 3.002.085,42 (Três milhões dois mil oitenta e 

cinco reais e quarenta e dois centavos).    

O valor financeiro total solicitado deu-se de acordo com as despesas repassadas a FETEC, 

obedecendo-se ao cronograma de desembolso financeiro mensal, os quais foram repassados ao IBVM 

conforme comprovação da execução das ações e detalhamento das despesas através de relatórios 

bimestrais à FETEC, obedecendo às cláusulas dos contratos, plano de trabalho 2018 proposto, 

respeitando-se os critérios da legalidade e aplicabilidade dos recursos públicos.  
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Para a execução das ações o IBVM concentra a maior parte dos recursos financeiros, em 

pagamento de pessoal, pois é a principal ferramenta utilizada para a execução das ações. Neste 

elemento de despesa Gestão de Recursos Humanos do IBVM, que engloba Vencimentos, obrigações 

patronais, despesas variáveis sobre pessoal civil, indenizações trabalhistas e obrigações tributárias e 

contributivas, foram pactuadas gastos no valor de R$ 2.674.900,96 (dois milhões seiscentos e setenta e 

quatro mil novecentos reais e noventa e seis centavos), e cujo valor repassado importa exatamente o 

estipulado, através da comprovação de folhas de pagamento e dos encargos. O IBVM a fim de honrar 

com despesas obrigatórias de férias de servidor de licença médica utilizou-se do saldo financeiro de 

aplicação no valor de R$ 1.157,53 (um mil cento e cinqüenta reais e cinqüenta e três centavos) o qual foi 

devidamente utilizado para a execução das atividades pertinentes ao Contrato.  O valor total gasto neste 

projeto/atividade somou-se em R$ 2.676.058,49 (dois milhões seiscentos e setenta e seis mil cinqüenta 

e oito reais e quarenta e nove centavos). 

 No projeto/atividade Gestão das atividades administrativas do IBVM, o valor pactuado de 

acordo com o cronograma de desembolso importava no valor de R$ 325.099,04(trezentos e vinte e 

cinco mil noventa e nove reais e quatro centavos) e esse foi solicitado na sua totalidade. Porém em 

virtude de despesas inerentes a execução do contrato foi gasto R$ 565,52 (quinhentos e sessenta e 

cinco reais e cinqüenta e dois centavos), totalizando ao final gastos no valor de R$ 325.664,56 (trezentos 

e vinte e cinco mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e cinqüenta e seis centavos). 

De todo o valor repassado ao IBVM no ano de 2018, somando-se o saldo da aplicação financeira 

e descontado o valor total utilizado desta aplicação R$ 1.723,05 (um mil setecentos e vinte reais e cinco 

centavos) ainda resta o saldo orçamentário e financeiro não utilizado conforme consta em planilhas e 

comprovação das despesas o valor de R$ 362,37 a ser devolvido à FETEC, através de transferência 

bancária. 

Todas as despesas estão explicitadas e comprovadas nos relatórios bimestrais de execução e 

demonstrativos financeiros encaminhados à FETEC e aqui discriminados em planilhas anexos a esse 

relatório e cujos originais encontram-se arquivos neste IBVM. 
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Resumo da utilização dos recursos – Planilha orçamentária e financeira 2018 

ORÇAMENTO - 2018 VALORES EM REAIS 

Valor do contrato de gestão e aditivo  3.000.000,00 

Valor repasse ao IBVM  3.000.000,00 

Saldo de aplicação financeira 2018 (ao final período) 2.085,42 

Saldo financeiro 3.002.085,42 

Total das despesas realizadas 3.001.723,05 

Total a devolver a FETEC não utilizado 362,37 

 

 Acompanhamento da Execução Orçamentária até o período - Janeiro a Dezembro / 2018 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO IBVM 
Orçamento 

disponível 2018 
Despesas realizadas 

até o período 
Diferença 

Dotação Rubricas R$ R$ R$ 

3.1.90.11.00 
Vencimentos e vantagens 
fixas 1.913.832,83 1.913.933,93 - 101,10 

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 741.068,13 741.149,49 -81,36 

3.1.90.94.00 Indenizações Trabalhistas 20.000,00 20.975,07 -975,07 

Total Gestão de Recursos Humanos 2.674.900,96 2.676.058,49 -1.157,53 

  
  

  
 

GESTÃO DAS ATIVIDADES ADM. DO IBVM 
Orçamento 

disponível 2018 
Despesas realizadas 

até o período 
Diferença 

3.3.90.14.00 Diárias - Civil                 18.963,06                   18.848,00  115,06 

3.3.90.30.00 Material de Consumo             40.630,27  40.700,87  - 70,60 

3.3.90.33.00 
Passagens e Despesas com 
Locomoção                 11.000,00                   11.739,67  -739,67 

3.3.90.35.00 Serviço de Consultoria                 68.200,00                   68.235,40  -35,40 

3.3.90.36.00 
Outros serviços de terceiros 
Pessoa Física               105.218,98                 105.301,20  -82,22 

3.3.90.39.00 
Outros serviços de terceiros 
Pessoa Jurídica                 80.086,73                   80.068,90  

                             
17,83  

3.3.90.47.00  
Obrigações Tributárias e 
Contributivas                    1.000,00                         770,52  

                          
229,48  

4.4.90.52.00 Equip.e Material Permanente                                         

Total Gestão das Ativid. Administrativas           325.099,04 325.664,56  -565,52  

TOTAL GERAL - FONTE 01.01.00         3.000.000,00  3.001.723,05  - 1.723,05  

Saldo negativo utilizado da aplicação fin.   1.723,05 

Saldo positivo (a ser devolvido)   362,37 
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3 – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

Fazem parte desta prestação de contas, as cópias dos seguintes documentos (IN-STN Nº01/97): 

 Plano de Trabalho 2018; 

 Contrato de Gestão 2018; 

 Diário oficial com a publicação da lei 831 de 05/12/2015 e 1.310 de 21/03/2011; 

 Estatuto social do IBVM, ata de posse do Presidente do IBVM e folha de rosto com extrato 

cartório da eleição e posse diretoria; 

 Extratos bancários referente ao período de repasse dos recursos; 

 E os anexos: 

- Anexo III – Relatório de execução físico-financeira - ano 2018; 

- Anexo IV – Execução da Receita e Despesa – ano 2018; 

- Anexo V – Relação de Pagamentos – de janeiro a dezembro de 2018; 

- Anexo VI – Relação de bens. 

4 - ANEXOS COMPLEMENTARES: 

 Relatório de Custos - Janeiro a Dezembro 2018;  

 Resumo das despesas efetuadas e Valores Recebidos – Janeiro a Dezembro 2018; 

 Certidões negativas cíveis, criminais, falência e concordata, de débitos federais, estadual, 

municipal 

 Ata de Análise e Aprovação do Conselho Administrativo do IBVM. 

 

 

 



 
 

 

 

Rua da Tangerineira nº 411, Praça Jorge Manoel da Silva – Caçari – CEP: 69307-550 – Boa Vista/RR   

Fone: (95) 3625-5651/ 99122-4600 / 98119.9150 

www.ibvmrr.org.br / e-mail: ibvmrr@hotmail.com  - CNPJ 07.742.215/0001-27  

 

 

 

 

FINANCEIRO (R$ 1.000,00) 

Meta Etapa / Fase 
Realizado no Período   Realizada até o Período 

Concedente Executor Outros Total (R$) Concedente Executor Outros Total (R$) 

Contrato de Gestão                 

1 Fevereiro a novembro 

3.000.000,00 2.085,42 

0,00 

3.002.085,42 

0,00 0,00 0,00 

3.002.085,42 

2 Fevereiro a novembro 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Março, abril, maio, agosto e 
setembro 0,00 

0,00 
0,00 0,00 

4 Janeiro a dezembro 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Fevereiro a dezembro 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Julho 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Novembro         

8 
Novembro (ensaios) 

Dezembro 
(apresentação)   

  
    

Aditivo Contrato de Gestão         

1 Setembro a dezembro         

2 Setembro a dezembro         

3 Setembro a dezembro         

4 Setembro a outubro 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total geral 3.000.000,00 2.085,42 0 3.002.085,42 0,00 0,00 0,00 3.002.085,42 
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ANEXO IV - EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA - ANO 2018 

   
(IN-STN N° 01/97- ANEXO IV) 

EXECUTOR: INSTITUTO BOA VISTA DE MÚSICA 
– IBVM 

CONTRATO DE GESTÃO e ADITIVO 2018 

RECEITA DESPESA 

Valores Recebidos, inclusive os 
rendimentos (descriminados). 

R$ 

Despesas realizadas, conforme 
relação de pagamentos, 
Inclusive saldo recolhido ou a 
recolher. 

R$ 

Valores recebidos FETEC 3.000.000,00 
GESTÃO DE RECURSOS 
HUMANOS 2.676.058,49 

Restituições Bloqueio Indevido  0,00 Vencimentos e vantagens fixa 1.913.933,93 

Contra-Partida (saldo bancário) 0,00 Obrigações patronais 741.149,49 

Rendimentos 2.085,42 Despesas variávies - pessoal civil 0,00 

Transferência Judicial Trabalhista    Indenizações trabalhistas 20.975,07 

        

    
GESTÃO DAS ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

325.664,56 

    Diárias - Civil 18.848,00 

    Material de Consumo 40.700,87 

    
Passagens e despesa de 
locomoção 

11.739,67 

    Serviço de consultoria 68.235,40 

    
Outros serviços de terceiros 
Pessoa Física 

105.301,20 

    
Outros serviços de terceiros 
Pessoa Jurídica 

80.068,90 

    
Obrigações tributárias e 
contributivas 

770,52 

    
Equipamentos e material 
permanente 

0,00 

    Subtotal 3.001.723,05 

    Saldo bancário (a devolver) 362,37 

        

TOTAL GERAL 3.002.085,42 TOTAL GERAL R$ 3.002.085,42 

        

EXECUTOR RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO 
        

FRANCISCO CARLOS FELICIO DÉBORA PEREIRA DE MORAIS 

Diretor Presidente em exercício IBVM Diretora Administrativa Financeira / IBVM 
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5 - CONCLUSÃO 

 Todos os pagamentos efetuados com compras e prestação de serviços foram realizados a partir 

de 07/02/2017 (data da primeira despesa referente o ano de 2018) a 20/02/2019 (data do último 

pagamento efetivado quanto à utilização dos recursos), os quais estão devidamente comprovados 

através de documentos legais encaminhados nas Prestações de Contas bimestrais e fim de executar 

todas as metas propostas e executadas de acordo com o pactuado no contrato de gestão. 

Vale salientar que os recursos financeiros destinados ao IBVM no ano de 2017 foram aplicados 

rigorosamente nos projetos desenvolvidos por este Instituto, obedecendo aos critérios estabelecidos no 

Contrato de Gestão, na Lei nº 831 e 1.310 e acima de tudo, respeitando os critérios da legalidade e 

aplicabilidade dos recursos públicos.  

É o Relatório.   

Boa Vista/RR, 21 de fevereiro de 2019. 

        Francisco Carlos Felício                            Débora Pereira de Morais   
             Diretor Presidente em exercício    Diretora Administrativa Financeira 
 


