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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO N. º 01/2016 

Este relatório apresenta um quadro da execução de cada uma das etapas previstas no Plano de Metas do 

Contrato de Gestão n. º 01/2016, celebrado entre o Governo do Estado de Sergipe e o Instituto de Pesquisas 

em tecnologia e Inovação – IPTI, por intermédio da SEDETEC, desde o inicio do CG até 31 de dezembro de 

2018, e quadro resumido da execução financeira referente ao ano fiscal de 2018. 

 
Contrato de Gestão n.º 01/2016 – SEDETEC 

RECEITAS 

Receitas Gerais  Realizado - 2018 

Saldo de 2017 R$  60.944,30 

Desembolso financeiro no período R$ 218.067,00 

Estornos feitos à conta R$        467,70 

Correção Monetária - 

Juros de Poupança R$        881,31 

TOTAL R$ 280.360,31 

 
Contrato de Gestão n.º 01/2016 – SEDETEC 

DESPESAS 

Despesas Gerais Realizado - 2018 

Consultoria Tec Conhecimento R$ 120.000,00 

Assessoria Administrativa R$  81.048,60 

Apoio Contábil R$  12.590,00 

Digitalização de documentos - 

Auditoria R$  10.000,00 

Apoio Jurídico R$  10.477,00 

Comunicação R$  21.129,64 

Combustível R$   6.137,50 

Material de Expediente R$   2.921,70 

Despesas Operacionais R$ 14.790,50 

Tarifas descontadas R$      466,01 

TOTAL R$ 279.560,95 

 

RESULTADO FINANCEIRO DE 2018 

Receita R$ 280.360,31 

Despesa R$ 279.560,95 

Saldo R$ 799,36 
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO N.º 01/2016 

AÇÃO 01: Conceber e viabilizar o desenvolvimento e/ou reaplicação de tecnologias sociais a partir de 
demandas identificadas e apresentadas pelo Governo do Estado de Sergipe e que contribuam com as 
políticas públicas estaduais vigentes. 

Meta 1.1: Apoiar a articulação com representantes das diversas secretarias e órgãos da administração 
pública do Estado de Sergipe, visando à concepção e viabilização de ações de desenvolvimento e/ou 
reaplicação de tecnologias sociais, com especial ênfase nas áreas de educação, saúde e economia 
criativa (Arranjos Produtivos Locais – APLs), e conceber propostas que auxiliem na execução dos 
respectivos projetos. 

Etapa 1.1.1: Apoiar articulação com representantes do poder público estadual de 
Sergipe visando à concepção e viabilização de ações de desenvolvimento ou 
reaplicação de tecnologias sociais, com ênfase nas áreas de educação, saúde e 
economia criativa  

META EXECUÇÃO 

9 projetos 9 = 100% 

Etapa 1.1.2:  Elaboração de projetos técnicos referentes àqueles identificados na 
etapa 1.1.1 

META EXECUÇÃO 

6 projetos 4 = 67% 

Etapa 1.1.3: Apoiar a articulação com representantes do poder público estadual 
de Sergipe visando implantar ações de economia criativa nos APLs prioritários, 
com especial ênfase no caso do arranjo do Artesanato de Cerâmica do Baixo São 
Francisco.  

META EXECUÇÃO 

1 projeto 1 = 100% 

Meta 1.2: Apoiar a articulação com órgão do Governo de Sergipe, organizações nacionais e 
internacionais visando viabilizar recursos para o desenvolvimento e/ou reaplicação das Tecnologias 
Sociais consideradas como estratégicas e com potencial para contribuírem como as políticas públicas 
estaduais vigentes 

Etapa 1.2.1: Submeter e/ou auxiliar órgãos públicos estaduais a submeter 
propostas em oportunidades (chamadas públicas, convênios, etc.) que possam 
viabilizar recursos financeiros voltados ao desenvolvimento e/ou reaplicação das 
tecnologias sociais consideradas estratégicas.  

META EXECUÇÃO 

6 
submissões 

15 = 250% 

Meta 1.3: Implantação de arranjo de empresas de base criativa em Santa Luzia do Itanhy, com 
expectativa de 05 empresas implantadas até 2019  

Etapa 1.3.1: Articular com potenciais parceiros privados atividades de apoio e/ou 
investimento voltadas a promover o empreendedorismo local e a implantação de 
empresas de base criativa aproveitando o capital humano formado pelos diversos 
projetos do IPTI na região, na área de economia criativa, como em artesanato, 
software, ilustração e audiovisual.  

META EXECUÇÃO 
  

8 
atividades 

6 = 75% 

Etapa 1.3.2: Apoio na implementação de empresas de base criativa no município 
de Santa Luzia do Itanhy. 

META EXECUÇÃO 

5 empresas 2 = 40% 

AÇÃO 02: Articulação com organizações nacionais e internacionais 

Meta 2.1: Articular com organizações nacionais e internacionais, visando estabelecer parcerias que 
contribuam para o fortalecimento do Estado de Sergipe como referência no desenvolvimento de 
tecnologias sociais 
 

 
Etapa 2.1.1: Atividades de contínua articulação com organizações nacionais e 
internacionais na perspectiva de fortalecer as parcerias existentes e atrair novos 
parceiros, em torno do desenvolvimento de tecnologias sociais e do 
posicionamento do centro de tecnologias sociais de Santa Luzia do Itanhy como 
uma referência neste setor de conhecimento.  
 
 

META EXECUÇÃO 

6 parcerias 11 = 183% 
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Rodrigo de Maio Almeida 
Diretor Presidente 

  

Ação 03: Apoio às atividades da Biblioteca Luminescência de Artes Visuais 

Meta 3.1: Manter o funcionamento da Biblioteca de Artes Visuais de Santa Luzia do Itanhy, que atende 
aos moradores de Santa Luzia do Itanhy e dos municípios circunvizinhos, principalmente crianças e 
adolescentes interessados em artes visuais, servindo como referência para os projetos em economia 
criativa na região 

Etapa 3.1.1: Utilização da Biblioteca de Artes Visuais de Santa Luzia do Itanhy, 
pelos moradores de Santa Luzia do Itanhy e entorno, com especial ênfase a 
alunos e professores da rede de ensino e no desenvolvimento de atividades que 
promovam artes visuais. 

Concluído 


