
PREFEITURA MUNTCIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

1 . DADOS CADASTRAIS E CARACTERíSTICAS DA OSC

Nome da Entidade: Associação

Coral de Portão
C. N. P.J :08..3 19.983 U0001-32

Endereço: Avenida Brasilia, 405

Município: Portão U.F. RS C.E.P:93180-000
D D D/Telefone/fRX

Conta Bancária: 068524370-6 Banco Banrisul Aeência 0785

Data de constituição da OSC 04/06/2006
Nome do Responsável:

Teresinha de Jesus da Silva Albertuni
.P.t.363770150 20

Período do mandato: 02 anos
c.r.5055503923
Órgão Éxpedidor: SSP/RS

Cargo: Presidente

Endereço: Rua Tupinamba c.E.P,93020 350

Caracterização da OSC: A associação é um grupo de Canto Coral, dentre elas: musicas clássicas, MPB, musicas

internacionais e ga uchescas

Finalidade - Promover o canto Coral, e levar essa cultura a comunidade sem custos.

Histórico e área de atuação da OSC - Criado por um grupo de pessoas apaixonadas pelo canto coral, a
Associação Coralde Portão surgiuem meados dos anos 70. Hoje o Coroconta ainda com trêscoristas que

fundaram o coral na época mencionada. O coraljá abrilhantou missas na TV Difusora, missas da comunidade e

demais eventos culturais da região, e em âmbito nacional e internacional.
Desde 1989 a associação Coral de Portão, fazparte da Secretaria da Educação, Cultura e desporto do

município de Portão, tendo apoio da Prefeitura Municipal. Nesse ano de 2020 comemoramos nosso 34e festival
nacional e 19e festival internacional de Coros de Portão.

OsensaiosdoCoralacontecemsemprenasquartas-feirassobaregênciadoprofessorNewton Macedoe
com preparaçãovogalde Rodrigoda Rocha Leite.

2 - PROPOSTA DE TRABALHO

Nome do Projeto/Atividade: canto coral
Prazo de

Execução: l-0

Obietivo seral:
Público alvo:

Obieto da parceria: integracão
Descrição da realidade:
lmpacto social esperado:
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DESCRTçÃO DAS AçÕES

3. CRONOGRAMA DE EXECUçAO DE METAS

Metas
Etapa/

Fase
Especificação

lndicador Físico DuraÇão

Unidade Quantidade lnício Término

Meta Ações

1 Trazer a cultura do

Canto Coral para o

município de

Portão;

1 Promover a Associação Coral de Portilo, convidando os portoenses a

se juntar aos integrantes do Coro;

2 Promover apresentações no Município de Portão, dentro de

eventos, escolas, hospitais e demais locais'

2 Promover o

Município, levando

o nome de Portão

para apresentações

a nível nacional e

internacional;

1 partiàipar de festivais dentro do Estado a fim de promover a

integração entre diferentes corais e municípios.

2 pariicipar de festivais nacionais, promovendo integração entre

estados e munícipios.

3 Buscar parcerias para participar de festivais internacionais, leva n d o

o nome do Município, estado e país para os mais diversos Iocais;
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s. PLANO DE ApLTCAçÃO OOS RECURSOS FTNANCEIROS

Quantidade Descrição Valor mensal Valor anual

2

)agamento da Regência e

)reparação Vocal do Coro
Rs 2.400,00 R$ 24.000,00

Total geral Rs 2.400,00 RS 24.000,00

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (RS 24,000,00)

Meta

1

1s mês 2s mês 3e mês 4s mês 5e mês 6e mês

00 00 Rs 2.400,00 Rs 2.4oo,oo Rs 2.4oo,oo Rs 2.4oo,oo

7s mês 8s mês 9e mês l-Oe mês 11e mês L2s mês

Rs 2.400,00 Rs 2,400,00 Rs 2.4oo,oo Rs 2.400,00 Rs 2.400,00 Rs 2.400,00

7. ESTIMATIVA DE DESPESAS

Meta Despesa 1e mês 2s mês 3e mês 4e mês 5s mês 6e mês

L
Rs24.ooo,oo Rs0.000,00 Rso.ooo,oo Rs2.4oo,oo Rs2.4oo,oo Rs2.400,00 Rs2.40o,oo

Meta Despesa 7e mês 8e mês 9e mês 10 mês 11- mês 12 mês

Rs2.4oo,o Rs2.4oo,oo Rs2.4oo,oo Rs2.4oo,oo R$2.400,00 Rs2.4oo,oo
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7.1. ESTIMATIVA DE VALORES A SEREM RECOTHIDOS PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS

PREVIDENCÉNIOS

Meta

L

l-e mês 2e mês 3e mês 4e mês 5e mês 6s mês

7s mês 8e mês 9e mês 10 mês l-L mês 12 mês

8. MODO E PERIODICIDADE DAS PRESTAçõES DE CONTAS

- _ (_) dias contados do recebimento do repasse mensal.

- _ (_) dias contados do término da vigência.

9. eRAZO DEANÁLISE DA IRESTAçÃo DE CONTAS PELAADMINISTRAçÃO PÚBttCA

dias, contados da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência

determ i na da, prorrogável j ustifica da me nte por i g ua I pe ríodo.

Local e Data

Representante Legal da OSC, (nome e CPF)

APROVAçÃO DO PLANO DETRABAIHO PEIAADMINISTRAçÃO eÚrUce

n APROVADO

n APROVADO COM RESSALVAS, com possibilidade de celebração da parceria, devendo o

administrador público cumprir o que houver sido ressalvado ou, mediante ato formal,

justificar as razões pelas quais deixou de fazê-lo.

r REPROVADO

Local, data e assinatura do responsável pelo órgãotécnico, com identificação
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2. PROPOSTA DE TRABALHO

ASSOCIAÇÃO CORAL DE PORTÃO - Canto Coral

O canto coral sempre esteve presente como um recllrso pedagógico no
desenvolvimento do individuo nas remotas sociedades, atualmente nas empresas yem
contribuintlo para a interação na melhoria da relação senidor, instituição e família e também
entre os próprios servidores, integrando e socializando-os, trazendo para dentro da instituição
um espirito ile cooperativismo e convívio Íiaternal que se estende aos sens familiares, além de
t'oraleçer a cultura em nossa sociedade.

Objetivo Geral:

O Canto Coral tem como objetivo principal, rcahzar a socialização, promover a
sensibilidade através da música em $upo refletindo em cada usuário, fortalecer a capacidade
de técnicas vocais tais como: saber usar a respiração paÍa o canto e emitir os sons com mais
clareza. No entanto, a importância da inclusão dos usuários com a sociedade esta pautada
como o mais valioso sentido do Canto Coral.

OBIETIVOS ESPECÍFICOS

a

a

Construir o senso artístico, criativo e social;
Desenvolver a integração envolvendo as parücularidades no que se refere à
escola, a comunidade, as instituições, etc;

Formar um $upo de Canto Coral com a participação de cidadões, servidores, docentes
e a comunidade, visando contribuir para a saúde vocal e o bem estar dos indivíduos
envolvidos no trabalho, assim como na ârea estética musical e artística;
Enriquecer o vocabulário verbal, de maneira gradaüva com base em palawas de
uso corrente;
Aprimorar e estimular a concentração;
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Auxiliar o usuário em seus múltiplos aspectos de formação
socioló gico e cultural.
Ensaios e apresentações em eventos.
Proporcionar uma ampla consciência corporal e vocal, buscando contribuir
qualidade de vida do indivíduo;

psicológica,

paraa

CONTEUDOS

Trabalhar os elementos sonoros: altura fgrave e agudo);
Intensidade, harmonia, ritmo s, posfura;
Músicas populares: melodias que agradam e propagam a cultura popular, com
termos ou expressões comuns, de uso diário e falam sobre os senümentos em
geral;
Músicas Folclóricas: canções baseadas em tradições,lendas ou crenças de um país
ou região. As quais transmitem fatos históricos, usos e costumes perpassados de
geração a geração.

Músicas Comemorativas: que resgatam à memória, ou seja, celebram a lembrança
de fatos importantes.

PUBLICO ALVO:

Qualquer um que queira participar, qualquer língua qualquer cor, cada pessoa
terá seu lugar participando do Coral.

OBJENVO DA PARCERIA:

. Apresentar música coral em eventos oficiais,
o Representar a Prefeitura em eventos fora do município.
o Fazer afravés do canto coral um insffumento de motivação para os projetos

culturais da prefeitura.
o Crescer com os momentos culturais da cidade através de apresentações em

estabelecimentos comerciais, escolas repartições públicas e hospitais e igrejas.

DESCRIÇÃO DA REALIDADE:

a

a

a

a

a
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TMPACTO SOCIAL ESPERADO :

r Um numero de25 a 35 cantores,
o Avinda de vários adolescentes para aprender a cantar

o O reconhecimento da comunidade como grupo coral'


