EXTRATO DE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DE CONTRATO DE GESTÃO
ITEP/SDEC
Nome: ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO – ITEP/OS
CNPJ: 05.774.391/0001-15
Nome do Parceiro Público: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SDEC
Resumo do Objeto do Contrato de Gestão:
1 – Realizar estudos para contenção de enchentes na Mata Sul de Pernambuco de forma a garantir a preservação do meio ambiente,
dos aspectos culturais local e regional e das condições de habitalidade das populações atingidas.
2 – Operar e manter a rede de Monitoramento Hidrometeorológico de Pernambuco.
Valor estipulado no 3º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão: R$ 4.894.343,09
Data de Assinatura e de Término do Contrato de Gestão: 10/08/2015 à 10/02/2016.

EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
METAS PACTUADAS:

INDICADOR:

RESULTADO
ALCANÇADO:

VALOR GASTO
NO EXERCÍCIO
(R$)
25,48

10 – Operar a Rede de Plataformas de Coletas de % das plataformas funcionando
(**)
Dados Meteorológicas mantendo 90% das PCDs
adequadamente.
funcionando de acordo com as diretrizes
estabelecidas neste plano.
11 - Realizar o acompanhamento e fiscalização dos Controle tecnológico realizado.
Em processo de
procedimentos referentes às obras e serviços de
finalização.
construção das barragens e obras complementares,
no que se refere ao controle das condições
estruturais, do solo e do concreto.
12 - Obter Licença Ambiental Prévia e realizar
Documentos protocolados.
Realizado.
Audiência Pública e elaborar Planos de Controle
Ambiental e, inclusive, procedimentos para a
Autorização de Supressão Vegetal.
13 - Implantar os Planos de Controle Ambiental nas
PCA executados.
Realizado.
obras das barragens integrantes do sistema de
controle de cheia da Bacia do Una (Barragens
Panelas II, Gatos, Serro Azul e Igarapeba), e da
Bacia do Rio Sirinhaém (Barragem Barra de
Guabiraba), além da Barragem Brejão, na bacia GI-1.
14 - Execução de Programas de Prospecção
Programas arqueológicos
Realizado
Arqueológica nas barragens Gatos, Panelas II, Serro
executados.
parcialmente.
Azul, Igarapeba, Barra de Guabiraba e Brejão.
15 - Validar e adequar o Levantamento Cadastral de
Relatório.
Realizado.
propriedades, para fins de desapropriação, nas áreas
inundadas e de preservação permanente da
barragem Brejão.
16 - Instalar e manter Escritórios Locais, para
Escritórios implantados.
Realizado
gerenciamento, monitoramento, controle e execução
parcialmente.
das atividades.
17 - Consolidar e ampliar o funcionamento de
Sistemas em funcionamento.
Realizado.
sistemas de dessanilização de água no semiárido do
estado de Pernambuco.
18 - Disponibilizar à SRHE material cartográfico
Sistema de informação
Processo de
necessário à tomada de decisão para execução das
geográfica em operação e
finalização.
políticas públicas de recursos hídricos no estado de
disponibilizado na internet.
Pernambuco, possibilitando a espacialização das
atividades planejadas, em execução e em fase de
detalhamento de projetos.
19 - Realizar procedimentos técnicos para efeito de
Documentos protocolados.
Realizado.
cumprimento da Legislação Ambiental vigente no que
tange à elaboração de documentos para a
Autorização de Supressão da Vegetação junto à
CPRH e apoio técnico à Gestão do Patrimônio
Cultural a partir da interlocução com o IPHAN e
demais órgãos intervenientes.
20 - Construir 31 tanques de rejeito para os sistemas
Tanques de rejeito em
Realizado
de dessalinização e implantar ações estratégicas
funcionamento.
parcialmente.
para ampliar o acesso à água, prezando pelos
princípios de aproveitamento sustentável de recursos,
além de cuidados ambientais e sociais na gestão de
sistemas de dessalinização.
CUSTO TOTAL DAS METAS PACTUADAS ....................................................................................................................
(-) DESPESA TOTAL DO EXERCÍCIO...............................................................................................................................
Rendimentos Financeiros Líquidos.....................................................................................................................................
Valor Repassado ou Entradas no Período(*)......................................................................................................................
(+) ENTRADA TOTAL DO EXERCÍCIO..............................................................................................................................
SALDO EM 01/01/2016.......................................................................................................................................................
SALDO EM 31/12/2016*......................................................................................................................................................
(*) O valor repassado no período difere do valor empenhado devido ao desconto obrigatório de R$ 45,00 (quarenta e
cinco reais) referente ao custo das tarifas bancárias TED (Transferência Eletrônica Disponível).
(**) Meta referente ao ano de 2014.
Antônio Vaz de Albuquerque Cavalcanti – Diretor Presidente

284.162,68

80.775,47

1.103.383,67

76.967,23

175.717,88

558.215,20

21.103,13

440.917,70

551,52

1.500,12

2.743.320,08
2.743.320,08
73,71
2.743.569,14
2.743.642,85
312,21
634,98

