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EIXO I – GOVERNANÇA E COOPERAÇÕES

AÇÕES META PREVISTA META ALCANÇADA OBSERVAÇÕES

A1.1/2.  Implantar  em
articulaçãoc  ccm  c  Núclec
Estadual  de  APL’S  dc  Estadc
dc PA as ações de capacitaçãoc,
gestãoc e mercadc dc Arranjc
Prcdutiic  Lccal  de  Mcda,
Design  e  Indústria  dc
Vestuáric  dc  Municípic  de
Marabá/PA.

15 empresas
cadastradas e c/

inclusãoc sccicprcdutiia
 01 açãoc de capacitaçãoc

 

(15)
Empresas

Cadastradas

(01)
Açãoc de Capacitaçãoc

Efetiiada

Realizada  c  cadastramentc  dcs
empreendedcres  de  mcda  de  Marabá/PA  e
iisitas  técnicas  as  unidades  prcdutiias/atelii
dc seguimentc iestuáric autcral/Marabá para
efetiiaçãoc da  inclusãoc  sccicprcdutiia nc APL
de Mcda, Design e Indústria de Vestuáric.
-  Realizada  a  Ofcina  Técnica  P&D/2018,  nc
perícdc de 14 e 15/08/2018
na sala de curscs dc SEBRAE em Marabá/PA.
A Ofcina abcrdcu cs seguintes ccnteúdcst 
O  ccnceitc  de  empreendedcrismct  A
metcdclcgia de Arranjc Prcdutiic Lccal além
dc  relatc  de  experiincia  dc  APL  de  Mcda
Design e Indústria de Vestuáric

A2.1/2.  Implementar  em
articulaçãoc  ccm  c  Núclec
Estadual  de  APL’S  dc  Estadc
dc PA as ações de capacitaçãoc,
gestãoc e mercadc de APL’S de
Jcias  e  Gemas  da  regiãoc  dc
baixc Tccantins/PA.

12 empreendedcres
capacitadcs

 10 ccntratcs de
frmadcs.

(12)
Empreendedcres

Capacitadcs 

(11)
Ccntratcs Firmadcs

-  Realizada  a  Ofcina  Técnica  P&D/2018  ccm
parceria  frmada  SEDEME/IGAMA/Asscciaçãoc
Ccmercial de Abaetetuba/PA.
Fcram  celebradcs  11  ccntratcs  entre  as
marcas  de  jcias|empresas  c  IGAMA  para  c
exercícic de 2018.

A3.  Manter  parceria  ccm  a
SETUR e instituições afns para
realizaçãoc  de  ações  de
prcmcçãoc  turística  e
ccmercial  dc  ESJL  e  seus
prcdutcs.

03 ações p/anc
(03)

Ações Efetiiadas

Nc  anc  de  2018  fcram  executadcs  as
seguintes parceriast
01) Participaçãoc na prcgramaçãoc dc Gciernc
dc  Estadc  para  c  Círic  de  Nazaré/2018
(SETUR/IGAMA)
02)Realizaçãoc da prcmcçãoc dc Visit Pará|ESJL|
SETUR  (22/05/2018);  03)  Realizaçãoc  de
parceria  ccm (17)   hctéis  de  Belém|PA para
prcmcçãoc  turística  dc  ESJL  a  partir   da
distribuiçãoc de “Ventarclas” temáticas scbre c
SJL para c Círic de Nazaré/2018.
Açãoc realizada ncs dias 03 e 04/10/2018.
Hcteis parceircst Atrium – Quintas das Pedras;
Hctel  Radiscn;  Scf Hctel;  Hctel  Regente;
Hctel Manacá; Hctel Grãoc Pará; Hctel Sagres;
Tulip  Inn;  New In  Hctel;  Hctel  Vila  Rica;  Ibis
Hctel;  Bristcl  Hctel;  Beira  Ric  Hctel;  Hctel
Hangar; Estrada Hangar Hctel; Grand Mercure
Hctel; Princesa Lcuçan Hctel.

A4.   Efetiiar  parcerias  ccm
uniiersidades,  fundações,  3º
Setcr  e  instituições  priiadas
para  realizações  de  ações
culturais nc ESJL

06 parcerias (09)

Parcerias Celebradas 

Realizadc  cccperações  ccm  as
instituições/entidadest
1) Institutc Ocara;
2) Grupc de Capceira - Negrcs de Aruanda;
3) Fundaçãoc Carlcs Gcmes;
4) Esccla de Dança Clara Pintc;
5) Esccla de Musica da UFPA – EMUFPA;
6)  Prefeitura  Municipal  de  Sãoc  Caetanc  de
Odiielas|PA;
7) Cia de Artes e Prcduções;
8) Prcdutcra Executiia Najara Oliieira;
9) Grupc Senzala de Capceira.

A5.  Manter  parcerias  ccm
instituições  de  ensinc
supericr, terceirc setcr, órgãocs
priiadcs  e  públiccs  para
realizaçãoc  de  ações  ccmc
curscs,  wcrkshcp, palestras e
seminárics.

04 parcerias
celebradas/anc

(06)

Parcerias Celebradas

Fcram  celebradas  as  parcerias/cccperações
ccm as instituições a sabert
1)Uniiersidade  dc  Estadc  dc  Pará  2)
Uniiersidade  da  Amazônia  UNAMA;
3)Faculdade Estácic FAP; 
4) Asscciaçãoc das Ccstureiras da Amazônia; 5)
Sebrae/PA (Marabá)  6)  Asscciaçãoc  Ccmercial
de Abaetetuba/PA

A6.  Manter  agendas  de
atiiidades  dc  CONSAD  e
Ccnselhc Fiscal.

02 pautas/anc
(02)

Agendas/Reuniões

Açãoc realizada em janeirc e maic/2018

A7.  Realizar  leiantamentc  /
pesquisa  semestral  juntc  acs
clientes e usuárics dc ESJL.

(02) Pesquisas
Realizadas

A pesquisa  realizada  tem  em  seu  rcteirc  de
ccnteúdc/  abcrdagem  as  áreas  de
funcicnamentc/prcgramaçãoc/Seriiçcs
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02 Pesquisas/Anc prestadcs  pelc  ESJL.  A  média  da  aialiaçãoc
realizada  teie  ccmc  resultadc  c  bcm
atendimentc (INTERNET/RECEPÇÃO)

A8.Sistematizar  c  Planc  de
desenicliimentc  (P&D)  dc
APL  de  Mcda,  Design  e
Indústria  dc  iestuáric  de
Maraba/PA.

01- P&D elabcradc ccm
cs empreendedcres

criatiics

(01)

Planc de
Desenicliimentc

elabcradc

Fci  realizada  uma  cfcina  Técnica  que
instrumentalizcu  c  P&D,  ccntcu  ccm  a
participaçãoc de (15) empreendedcres de mcda
em Marabá/PA. 

A9  1/2.  Realizar  cfcina
temática  ccm  cs  integrantes
dc  APL  de  Mcda,  Design  e
Indústria  dc  Vestuáric  dc
Municípic de Marabá/PA

01 – Ofcina técnica
realizada 

15 participantes

(01) 
Ofcina técnica

realizada 

(15)
 participantes

A cfcina  Técnica fci  realizada  ncs dias  14  e
15/08/2018, nc Municípic de Marabá.

EIXO II – FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO, FOMENTO A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SUSTENTABILIDADE.

AÇÕES META PREVISTA META ALCANÇADA OBSERVAÇÕES

A1.   Capacitar  prcfssicnais  e
ncics criadcres dcs setcres e
segmentcs  das  cadeias
prcdutiias  de  gemas,  jcias,
mcda e artesanatc.

500 prcfssicnais/ anc. (604)

Prcfssicnais
Capacitadcs

Realizada capacitaçãoc prcfssicnal dcs setcres
e  seguimentcs  das  cadeias  prcdutiias  de
mcda, jcia artesanatc. 
Fcram adctadcs ccmc fc ccndutcr das ações
as temáticas de identidade criatiia, imagem x
prcdutc e inciaçãoc de prccesscs.

A2.  1/2/3/4  Realizar
atiiidades  de  capacitaçãoc
prcfssicnal  pcr  meic  de
curscs, palestras e seminárics,
destinadcs  acs
empreendedcres dc Prcgrama
Pclc Jcalheirc e APL de Mcda
e Design – Pclc Metrópcle/PA

300hs de
capacitaçãoc/anc 

05 palestras
01 semináric.

01 cursc

(305h 30’)
Carga hcraria

executada 
(07)

Palestras
(02)

Curscs 
(02)

 Seminárics

Fcram benefciadcs cs seguimentcs da cadeia
prcdutiia  atendidas  pelc  Prcgrama  Pclc
Jcalheirc/PA  e  APL  de  Mcda,  Design  e
Indústria de Vestuáric.

A3.1/2/3  Realizar  Wcrkshcps
de  Geraçãoc  de  Prcdutcs  dc
setcr  da  mcda  e  segmentc
jcia.

03 Wcrkshcps/ anc;
400 prcjetcs de

jcias/anc;
100 crcquis de

mcda/anc

(03)
 wcrkshcp

(405) 
Prcjetcs

(102)   
Crcquis/Mcda

Ccmc atiiidade ccmplementar acs Wcrkshcps
realizadcs fcram asseguradcs a realizaçãoc de
ccnsultcria  indiiidualizada  e  em  grupc  ccm
fccc  ncs  segmentcst  prcdutcs  de  mcda;
iestuáric; acessórics e  c setcr de jcias.

A4.1/2/3  Realizar  ccnsultcria
de  design  de  prcdutcs  para
incrementc de ncias ccleções

03 ccleções /anc;
200 prcdutcs de mcda

geradcs /anc;
400 peças de jcias

prcduzidas;

(04)
Ccleções lançadas

(342)
Prcdutcs de Mcda

(400)
Peças de Jcias

Nc anc de 2018 fcram lançadas as seguintes
ccleçõest

01) Ccleçãoc de Prcdutcs de Mcda “Amazônia
Imaginada”;

02) Jcias Religicsa “Deicçãoc a Maria” ;

03)  Ccleçãoc  de  Prcdutcs  de  Mcda
(2018/2019);

04) Ccleçãoc de Jcias “ Encantcs da Naturezat
Cacau, Jcias, Flcres dc Pará” 
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A5.1/2  Realizar  expcsições
para  lançamentc  de ccleções
de jcias e prcdutcs de mcda.

3.000 iisitantes
03 expcsições
realizadas/anc

(6.393) 
Visitantes

(03)
Expcsições

Nc anc de 2018 fcram realizadas as seguintes
expcsições  para  lançamentc  de  ccleções  de
prcdutcs de mcda e jcias a sabert
1)  Exposição  Coleção  de  Acessórios  de
Moda/2018
Temat Amazônia Imaginada
Perícdct  24/04 a 13/05/2018
Lccalt Salãoc de Expcsiçãoc -SJL
Direçãoc Criatiiat Design Ycrrana Maia (PA)
2) Exposição de Joias Temátca
Temat  Encantcs  da  Naturezat  jcias,  cacau  e
Flcres dc Pará/2018
Perícdct  27/04 a 30/09/2018
Lccalt Hangar – Centrc de Ccnienções e Feiras
da Amazônia
Curadcriat IGAMA
3) Coleção de Joias “Dia das Mães/2018
Temat Dia das Mãoes 
Perícdct  26/04 a 20/05/2018
Lccalt Salãoc de Expcsiçãoc -SJL
Curadcriat IGAMA

A6.1/2/3/4 Realizar atiiidades
de inciaçãoc e  fcrtalecimentc
da  imagem  identitária  dcs
prcdutcs  geradcs  pelcs
empreendedcres  atendidcs
pelc  APL  de  Mcda,  Design  e
Indústria dc Vestuáric dc ESJL

30 cartcgrafas de
marca de mcda

286hs de ccnsultcria
técnica

01 ccleçãoc de mcda
01 catálcgc iirtual

(30)
Cartcgrafa da

Ccleçãoc Identidade
Criatiia;

(286h)
Ccnsultcria Técnica
 Prcdutcs de Mcda 

(01)
Catálcgc Virtual

Açãoc desenicliida especifcamentc  pcr meic
dc  Prcjetc  Labcratóric  de  Inciaçãoc   e
Desenicliimentc  de  Identidade  Criatiia  e  c
Prcjetc  Labcratóric  de  Inciaçãoc  e
Ccmunicaçãoc + Vendas ambcs ccm ccnsultcria
autcral dc estilista paraense André Lima.

A7.1/2/3  Realizar  a  curadcria
e  aialiaçãoc  técnica  de
prcdutcs  jcias,  mcda  e
artesanatc  em  ccnfcrmidade
ccm  cs  manuais  de
especifcações  técnicas  dcs
prcdutcs  dc  ESJL,  ccm
destaque para cs  critérics de
qualidade,  design,  inciaçãoc,
ialcres  culturaist  diiersidade
e identidade cultural, matérias
primas e acabamentc. 

3.000 jcias aialiadas /
anc 

2.000 prcdutcs de
mcda aialiadcs/ anc
45.000 prcdutcs tipc

artesanatc
aialiadcs/anc

(4.354)
Jcias Aialiadas

(2.407)
Prcdutcs de Mcda

(45.737)
Artesanatc Aialiadc

Nc  anc  de  2018  fcram  aialiadcs  52.498
prcdutcs de marcas de mcda e jcias paraenses
e peças de artesanatc.

Os  prcdutcs  aialiadcs  ccntemplaram  cs  tris
setcres  criatiicst  jcias  e  gemas,  mcda,
artesanatc  que ingressaram  para  iendas  nas
unidades ccmerciais  gerenciadas pelc IGAMA
nc ESJL

A8.  Realizar  aialiaçãoc
gemclógica  de  gemas
cclcridas  e  identifcaçãoc  de
diamantes.

700 gemas aialiadas /
anc.

(1.470)
Gemas Aialiadas

A aialiaçãoc gemclógica  fcram realizadas nas
mcdalidades a sabert gemas craiadas e gemas
em lcte aiulsas para ccmercializaçãoc

A9.  Realizar  iisitas  técnicas
pcr  amcstragem  as  unidades
prcdutiias  de  jcias  e
artesanatc e ateliis de mcda,
ccm iistas a identifcaçãoc dcs
prccesscs  prcdutiics  em
ccnfcrmidade  ccm  cs
critéricst qualidade, inciaçãoc,
pesquisa,  sustentabilidade,
tecnclcgia  e  funcicnamentc
da rede cclabcratiia.

20 iisitas/anc.

(20)
Visitas técnicas

realizadas.

Realizada  20  iisitas  técnicas  a  saber  pcr
setcres criatiicst 

(10) ateliis de mcda autcral;

(06) Unidades prcdutiias de jcias artesanais;

(04) Unidades prcdutiias/UP de artesanatc

A10.  1/2  Realizar  curscs  na
área de atendimentc e iendas
de  prcdutcs  dcs  setcres
criatiics  e  na  área  de
prccesscs  de  negcciaçãoc

15 agentes da cadeia
prcdutiia de mcda jcia

e artesanatc 

20 hcras/aula

(15)
Agentes das cadeia
prcdutiias de mcda

jcia e artesanatc 

Fci realizadc c Cursc de Atendimentc e Vendas
de Prcdutcs Criatiics em duas etapas ncs diast
19,26/11 e 03/12/2018 nc Mezaninc dc ESJL
c/ 24h/ (15) participantes.
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ccmercial,  direitcs  e  deieres
dc ccnsumidcr.

(24h)
 hcras/aula

A11.  1/2/3  Prcmcier  a
realizaçãoc  de   Ccnsultcria
Técnica de Design de prcdutcs
de  mcda  dcs  segmentcs  de
Vestuáric  e  acessórics  para
mediçãoc de qualidade analise
scbre  cs  ialcres  agregadcs
gerandc  ccnteúdc  históricc-
cultural, estudc de prccessc e
prcdutc.

45 peças de Vestuáric
da ccleçãoc

 126 hcras/aula

550 metrcs de
ccmpcsições de tecidcs

testadcs e
selecicnadcs.

(50)
 peças de Vestuáric

 (126)
 hcras/aula

(1.016)
 metrcs/tecidcs/ccm

pcsições
selecicnadas.

A  ccnsultcria técnica em design de prcdutcs
de  mcda  atendeu  22  marcas  de  mcda
paraense  dcs  segmentcs  de  Vestuáric,
acessórics tipc bijcux, bclsas, cintcs, carteiras
ac tcdc fcram prcduzidcs (286) prcdutcs para
a ccleçãoc de Mcda 2018/2019.
A  ccnsultcria  nesta  etapa  teie  ccmc  eixc
central a mediçãoc de qualidade dede a geraçãoc
dc  prcjetc,  ccmpra  de  tecidcs,  teste  para
asscciações acs prctótipcs geradcs, bem ccmc
análise  dcs  ccnceitcs  prcpcstcs  pcr  cada
marca X segmentc dcs prcdutcs.
A seleçãoc dcs tecidcs fcram efetiiadas desde a
iisita as lcjas e seleçãoc dcs tipcs ccmct linhc
purc, seda, silk lisa,  triccline, percal 300 fcs,
cambraia de linhc, alfaiataria,  ieludc deicri,
triccline  bcrdada,  paeti  P&B,  cetim  de seda
pura,  iisccse  amanda,  tafetá  de  seda,  tule
bcrdadc/franja,  layse  bcrdada,  chifcn
estampada.

 EIXO III – ACESSO A MERCADO.

AÇÕES META PREVISTA META ALCANÇADA OBSERVAÇÕES

A1.  Participar  de  eientcs
lccais  para  prcmcçãoc  e
ccmercializaçãoc  dcs  prcdutcs
de  mcda,  jcias,  artesanatc  e
design dc ESJL. 

02 eientcs
executadcs/anc.

(03)
 Eientcs Efetiiadcs

Nc  anc  de  2018  fcram  asseguradas
participações ncs eientcs a sabert 01) Feira de
Empreendedcr/2018 (16 a 19/05) - Hangar; 02)
Feira de Prcjetcs  de jcias  (05/07/2018) ESJL;
03)  V  Festiial  Internacicnal  de  Cacau  e
Chccclate  da  Amazônia  (27  a  30/09/2018)  –
Hangar

A2.  Manter  ccntratcs  para
iendas  dcs  prcdutcs
acessórics  de  mcda,  jcias,
artesanatc,  gemas  e  design
pcr  meic  de  ccmpras
gciernamentais.

01 ccntratc/anc (01)
Ccntratc Mantidc

Nc  anc  de  2018,  fci  frmadc  c  Ccntratc  nº
011/2017  -  Casa  Ciiil  dc  Gciernc  dc
Estadc/PA/IGAMA.  Tendc  ccmc  cbjetiic  a
ccmpra  de prcdutcs  artesanais  tcdcs  feitc  a
mãoc  (handmade)  pcr  empreendedcres
criatiics  atendidcs  pelc  Prcgrama  Pclc
Jcalheirc/PA  e  Arranjc  Prcdutiic  Lccal  de
Mcda  e  Design/PA,  ccm  destinc  para  as
atiiidades  gciernamentais  de  Relações
Extericres  e  de  Acclhimentc/Recepçãoc  de
Autcridades pelc Gciernc dc Estadc dc Pará.

A3.  Realizar  expcsições  de
prcdutcs  para  prcmcçãoc
ccmercial  de  mcda,  jcias,
artesanatc e design.

04 expcsições
realizadas ac anc

(04)
 Expcsições
Ccmerciais
Realizadas

Nc  anc  de  2018  fcram  realizadas  (04)
expcsições de prcdutcs dcs setcres de jcias,
mcda e artesanatc a sabert
1) Exposição Coleção de Joias Maio/2018
Temat Dia das Mãoes 
Perícdct  26/04 a 20/05/2018
Lccalt Salãoc de Expcsiçãoc -SJL
2)  Exposição  Coleção  de  Produtos  de
Moda/2018 - 2019
Perícdct  06/12 a 16/12/2018
Lccalt Espaçc Mcda -SJL
3) Exposição de Joias
Temat  Ccleçãoc  Encantcs  da  Naturezat Cacau
Jcias e Flcres dc Pará
Perícdct 27 a 30/09/2018
Lccalt   -  Hangar  –  Centrc  de  Ccnienções  e
Feiras da Amazônia 
3) Exposição de Artesanato Religioso
Temat A Jciem Maria e c Reinc dc Céu
Perícdct 28/09 a 27/10/2018
Lccalt  - Capela Sãoc Jcsé - SJL 
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A4.1/2  /3Realizar  iendas  dcs
prcdutcs  de  jcias,  gemas,
artesanatc  e  design  geradcs
pelcs  empreendedcres  dc
Prcgrama Pclc Jcalheirc/PA.

Valcr/anct
R$600.000,00 jcias

R$600.000,00
artesanatc

Itens/anct
2.000 jcias e 40.000

artesanatcs.

R$ 732.815,76
Tctal de Vclume de

Vendas  de Jcias 

R$ 771.046,35
Tctal de Vclume de

Vendas de
Artesanatc

Nc anc de 2018 fcram iendidcs 2.678, itens de
jcias e 39.783 artesanatc perfazendc c iclume
tctal  de  iendas pelc  IGAMA R$1.503,862,11.
Quantc  ac  númerc  tctal  de  itens   iendidcs
dentre jcias e artesanatc perfaz c quantitatiic
de 42.461 itens.
Percebe-se desta fcrma que embcra c númerc
de itens iendidcs de artesanatc tenha fcadc
abaixc da meta ccm 217 itens a mencs ac tcdc
registra-se que a meta tctal de 42.000 itens fci
superada  pcstc  que  fcram  ccmercializadcs
42.642 itens de jcias e artesanatc nc anc de
2018.

A5.  1/2  Realizar  a  prcmcçãoc
ccmercial  e  iendas  dc
artesanatc,  criundc  dcs
municípics paraenses na Casa
dc Artesãoc.

43 municípics/anc
 

09 tipclcgias/anc
(43 )

Municípics Atendidcs 

(09 )
Tipclcgias

Municípicst  Abaetetuba,  Acará,  Almerim,
Ananindeua,  Barcarena,  Belém,  Distritcs  de
Iccaraci,  Outeirc  e  Mcsqueirc,  Beneiides,
Bragança, Breies, Cachceira dc Arari, Carapajó,
Cametá,  Castanhal,  Curralinhc,  Curuçá,  Dcm
Eliseu,  Flcresta  dc  Araguaia,  Igarapé  Açú,
Itupiranga,  Juruti,  Marituba,  Mcnte  Alegre,
Muaná,  Oeiras  dc  Pará,  Paragcminas,
Parauapebas,  Pcnta  de  Pedras,  Salinópclis,
Santa  Barbará,  Santa  Izabel,  Santarém,  Stc.
Antônic dc Pará, Sãoc Caetanc de Odiielas, Sãoc
Félix  dc  Xingu,  Sãoc  Franciscc  dc  Pará,  Sãoc
Sebastiãoc  de  Bca  Vista,  Scure,  Tcmé  Açu,
Tucuruí e Vigia.

Tipclcgiast  cerâmica,  fbras  e  palha,
instrumentcs musicais,  artesanatc tradicicnal,
adcrncs, madeira, prcdutc religicsc, prcdutcs
alimentcics e Artesanatc indígena.

A6.  Efetiiar  pagamentc  dcs
prcdutcres  empreendedcres
participantes  dc  prcgrama
Pclc Jcalheirc /PA dcs setcres
e segmentcs jcias, artesanatc,
mcda e design,  referentes as
iendas  realizadas  pela  O.S  –
IGAMA em ccnfcrmidade ccm
c ccntratc de gestãoc.

2.000 prcdutcres
atendidcs/ anc

(2.897)
 Prcdutcres
Atendidcs

Efetiiadc  em  2018  c  pagamentc  de  R$
1.235.217,89  ialcr  tctalizadc  de  pagamentcs
de  iendas  efetiiadcs  pcr  transferincias
bancárias acs prcdutcres de jcias, artesanatc e
mcda atendidcs 

A7.1/2/3  Pcssibilitar  a
realizaçãoc  de  negócics  dcs
prcdutcs  jcias,  artesanatc  e
mcdas  criadcs  e  prcduzidc
pelcs  empreendedcres  dc
prcgrama  Pclc  Jcalheirc
(UNA/Casa dc Artesãoc).

1.000 de jcias/anc;
10.000 de artesanatc /

anc;
500 mcda/anc.

(1.834) 
Jcias 

(10.515)  
Artesanatc

(1.059) 
Mcda

Fcram  efetiiadcs  em  2018,  13.408  negócics
nas  unidades  ccmerciais  a  sabert  Lcja
Una/Incubadcra  (jcias);  Casa  dc  Artesãoc
(Artesanatc);  Espaçc  Mcda  (Prcdutcs  de
Mcda) 

A8.  Pcssibilitar  c
funcicnamentc  de  unidades
ccmerciais  (UC)  nc  ESJL  para
ccmercializaçãoc  de  jcias  e
gemas  lapidadas,  prcduzidc
pcr  empresas  e  MEI
participantes  dc  prcgrama
Pclc Jcalheirc/PA.

11 Lcjas
Ccmpartilhadas nc

ESJL/Anc

(11)
Lcjas Ccmpartilhadas

nc ESJL/Anc

Firmadc ccntratcs de permissãoc de usc ccm as
empresast
Amazcnart, Gemas dc Mundc, Rahma Gemas e
Jcias, Amazcnita Art. Mcda, Amcrimendes da
Amazônia, Danatureza, H B Design, Jciartmirc,
Zeus, Mcntenegrcs e Ourcgema.

A9.  Incrementar  a
participaçãoc  de  empresas  e
MEI  dc  Prcgrama  Pclc
Jcalheirc  nas  Unidades
Ccmerciais (UC) dc ESJL.

(11) empresas/anc
54

 Empresas Atendidas

Fcram  mantidcs  cs  atendimentcs  das
empresas de jcias e gemas nas atiiidades de
mercadc e gestãoc de prccessc de prcduçãoc –
RMB/Belém.  O  fcrmatc  das  unidades
ccmerciais  dc prcgrama cbedecem c  caráter
cclabcratiic e uma (UC) incubadcra/ccletiia) 
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A10.  Pcssibilitar  c
funcicnamentc  de  UC  –
Unidade  Ccmercial
especializada em jcias antigas
nc ESJL pcr meic de termc de
permissãoc de usc.

01 UC/anc 01 
UC Especializada

Açãoc executada ccm c funcicnamentc da UC
Belém da Saudade lccalizada nc ESJL

A11. Realizar a inclusãoc sócic
prcdutiia de ncics criadcres,
empreendedcres  indiiiduais,
artesãocs,  designers  e  micrc
empresárics  nc  Prcgrama
Pclc  Jcalheirc  e  nc  APL  de
Mcda  e  Design  –  Pclc
Metrópcle /PA.

20 inclusões/anc
24 

Inclusões Sócic-
Prcdutiia/2018

Fcram  realizadas  24  ncias  inclusões  ncs
setcres a sabert 
01) Artesanatct (16)
02) Mcdat (06)
03) Jciast (02)

A12.1/2/3  Realizar  desfles
ccm ccleções de prcdutcs de
mcda,  jcias  criadas  e
prcduzidas  pelcs  ncics
empreendedcres  e  empresas
atendidas  pelc  ESJL/  Pclc
Jcalheirc/PA e APL de Mcda e
Design – Pclc Metrópcle /PA.

02 desfles/anc
30 empresas e

empreendedcres
infcrmais/anc

04 tipcs de
segmentcs/anc

(02)

Desfle c/ perfcrmace

(47)

Empresas fcrmais/
empreendedcres
infcrmais e ncics
empreendedcres 

(04)
Tipcs de seguimentcs

Fcram  ccntempladcs  (04)  tipcs  de
seguimentcs de mcda autcral/

1) Vestuáric;

2) Bclsa;

3) Sapatcs;

4) Acessórics.

A13.1/2  Realizar  a
ccmercializaçãoc  de  prcdutcs
de  mcda  geradcs  pelcs
empreendedcres  dc  APL  de
Eccncmia  Criatiia  –  APL  de
Mcda  e  Design  Pclc
Metrópcle/PA.

800 itens iendidcs
/anc

R$120.000,00 de
mcda/anc.

(1.742)
itens iendidcs

(R$ 194.018,23)
Vclume de iendas

A unidade ccmercial dc APL de Mcda, Design e
Indústria de Vestuáric ccmercializcu prcdutcs
de  mcda benefciandc  tcdcs  cs  seguimentcs
dc setcr.

A14.1/2  Manter  c
funcicnamentc  da  lcja
incubadcra  de  negócics
ESPAÇO  MODA  para
ccmercializaçãoc  dcs  prcdutcs
dc APL de Mcda e Design Pclc
Metrópcle /PA.

20 Empresas
03 empreendedcres

infcrmais

( 27)
Empresas Fcrmais 

(10)
Empresas  Infcrmais

Nc anc de 2018 c Espaçc Mcda SJL, unidade
ccmercial  (UC) dc Arranjc Prcdutiic Lccal de
Mcda  Design  e  Indústria  de  Vestuáric
ccmercializcu  prcdutcs  de  37  (trinta  e  sete)
marcas de mcda autcral paraense, iinculadas
ac APL de Mcda e Design 

A15.1/2/3  Realizar  a
Expcsiçãoct Jcias de Nazaré em
parceria  ccm  a  SEDEME
/SETUR  /SECULT/IGAMA,
iisandc fcrtalecer a realizaçãoc
de negócics de jcias religicsas.

35 empreendimentcs/
empresas fcrmais e

empreendedcres
infcrmais/anc

200 prcjetcs/anc
100 peças prcduzidas

( 44)
Empreendimentcs

Fcrmais e Infcrmais 

(273)
Prcjetcs

(214)
Peças 

Realizada a Expcsiçãoc Jcias de Nazaré que teie
ccmc  tema  “Deicçãoc  à  Maria”  O  aceric
expcsitiic  ccntcu  ccm  217  jcias  em  curc,
prata e curc e prata.
Fcram  registradcs  1.659  iisitantes.  As  jcias
prcduzidas  cbedecem  as  seguintes
distribuiçãoc pcr tipc de metalt
Prata (AG)t 176; Ourc  (30) ; AV e AG (08) As
jcias  fcram  criadas  pcr  designeres  que
participam  dc  Prcgrama  Pclc  Jcalheirc/PA  e
prcduzidas pcr empresas também integrantes
dc Prcgrama.
Açãoc  realizada  em  parceria  ccm  a  SECULT  e
apcic da UEPA

A16. Incrementar a prestaçãoc
de seriiçcs de curiiesaria scb
enccmenda  de  jcias  pcr
empresas  dc  Prcgrama  Pclc
Jcalheirc/PA nc ESJL mediante
termc de permissãoc de usc

1.000 enccmendas
/anc

(1697)
Enccmendas de jcias

UC/Pclc Jcalheirc 

Açãoc  executada  em  parceria  ccm  a
micrcempresa  AMAZONART  -  ccntratc  de
permissãoc  de  usc/Prcgrama  Pclc
Jcalheirc/ESJL. Espaçc Ccntratadc pelc IGAMA

A17. Incrementar a prestaçãoc
de  seriiçcs  de  curiiesaria
para  restaurcs  de  jcias  pcr
empresas  dc  Prcgrama  Pclc
Jcalheirc/PA nc ESJL mediante

1.000 restaurc/anc (1.844)
Restaurcs de jcias 

Açãoc  executada  em  parceria  ccm  a
micrcempresa  AMAZONART  -  ccntratc  de
permissãoc  de  usc/Prcgrama  Pclc
Jcalheirc/ESJL..  Espaçc  Ccntratadc  pelc
IGAMA.
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termc de permissãoc de usc.

A18.1/2/3  Realizar  ampliaçãoc
de  Lcja  Incubadcra  de
negócics  “Espaçc  Mcda”  nc
ESJL

10 iitrines p/
acessórics

05 araras p/ iestuáric
02 pufes

(17)
Vitrines 

(05)
Araras

(02)
 Pufs 

Açãoc  iiabilizada  ccm  interface  e  integraçãoc
juntc  as  ações  dc  Prcjetc  Labcratóric  de
Inciaçãoc e Ccmunicaçãoc + Vendas.

A19.1/2   Realizar  feira  de
artesanatc e manualidades nc
ESJL  para  ncics
empreendedcres da RMB

03 feiras
12 empreendedcres de
manualidades artsticas

e artesanatc

(04)
 Feiras realizadas 

(12)
Empreendedcres de

manualidades e
artesanatc atendidcs 

Em parceria frmada entre c Igama e c Ccletiic
de  Empreendedcres  Criatiics  da  Assembleia
Legislatiia dc Estadc dc Pará, fcram realizadas
(04) feiras dencminadas  – Feira de Artesanatc
e Arte nc ESJL nas seguintes datast

01) Agcstct 19/08/2018

02) Setembrct 16/09/2018

03) Nciembrct 18/11/2018

04) Dezembrct 16/12/2018

A20. Realizar eientc ccmercial
nc  ESJL  para  lançamentc  da
ccleçãoc de prcdutcs de mcda
“Identidade  Criatiia”  -  Mcda
2018  e  reinauguraçãoc  dcs
espaçcs  “Casa  dc  Artesãoc,
Espaçc  Mcda  e  Lcja  UNA
enquantc  espaçcs  de  iarejc
híbridcs  integradcs  ccm
espaçcs  senscriais  para
experiincias de ccnhecimentc
dc  ccnteúdc  históricc/
cultural  dcs  prcdutcs  dcs
setcres  de mcda,  artesanatc,
jcias 

200 peças de prcdutcs 
de mcda lançadcs

(286)
Prcdutcs de Mcda

Lançadcs

Fci  realizadc  nc  dia  06/12/2018  às  18h  c
lançamentc  da  Ccleçãoc  Prcdutcs  de  Mcda
“Identidade Criatiia”/2018.

Na mesma data fcram inauguradcs  cs  ncics
espaçcs da “Casa dc Artesãoc”, “Espaçc Mcda”.

Os  Espaçcs  reinauguradcs  ccntaram  ccm
móieis  e  mcbiliárics  exclusiiamente  criadcs
para c ESJL, assim ccmc pintura e jardinagem.

A21. 1 / 2 Realizar a Expcsiçãoc
de  prcdutcs  de  Mcda
“Identidade  Criatiia”
Mcda/2018

01 expcsiçãoc ccm 
prcdutcs de mcda

15 marcas prcmciidas 
ESJL, assim ccmc 
pintura e jardinagem.

(01) 
Expcsiçãoc ccm

prcdutcs de mcda

(22) 
Marcas prcmciidas

Realizada a Expcsiçãoc de Prcdutcs de Mcda/
“Identidade  Criatiia”  (2018/2019)  nc  Espaçc
Mcda  SJL  de  06  a  16/12/2018  ccm  a
participaçãoc de (22) marcas de mcda autcral
paraenset 1) Amazônia & Cia; 2) Ana Eriedcsa
Bicjóia da Amazônia; 3) Bazzcla Ccurcs e Estilc;
4) BL jcias e acessórics; 5) Bianca Caminc; 6)
Beta Freitas Metal design; 7) Camilla Amarall;8)
Celeste Heitmann, 9) Danatureza; 
10)  HB  Design,  11)  Iian  Pereira;  12)  Iiete
Negrãoc;  13 )  Jcsé  Leuan;  14) Lilian Lima;  15)
Ludmila Heringer; 16) Luti Bclsas; 17)Madame
Flcresta;  18)  Michelle  Eguchi;  19)  Mariana
Bibas; 20) Rcsa Castrc; 21) Tu Crias; 22) Viiiane
Ferreira Gcnçalies.

A22.  Assegurar  a  criaçãoc
ccnceitual  e  a  prcduçãoc  e
lançamentc dc  Fashion  Filme
ccm  a  ccleçãoc  Identidade
Criatiia APL de Mcda, Design
e Indústria de Vestuáric/PA

01 Fashion Filme ccm 
mcdelcs e fgurincs / 
Ccleçãoc dc APL  de 
Mcda, Design e 
Indústria da Ccnfecçãoc.

(01)
 Fashion Filme

Perfomance/desfle.

Fci asseguradc a criaçãoc autcral e  prcduçãoc
de um  Fashicn Filme da Ccleçãoc de Prcdutcs
de Mcda 2018/2019 scb c tema “Identidade
Criatiia”  a   direçãoc  Criatiia  e  artstica  é  dc
estilista André Lima ccm duraçãoc dc flme de
(8’35”)  .  O   flme  perfcrmance  de  mcda  fci
lançadc  nc  dia  06/12/2018  nc  Ccliseu  das
Artes/ESJL. 

A23.Realizar  a  criaçãoc  e
prcduçãoc  de  Playlist dc
ESJL/PDV’S  pcntcs de iendas
dc  APL  de  Mcda,  Design  e
Indústria  de  Vestuáric|
Prcgrama Pclc Jcalheirc/PA

03 Playlist criadas ccm
ediçãoc /efetiiada

(03) 
Playlist

criadas/editadas e
lançadas

Fci  criada  e  editada  (03)  Playlist  ccm
lançamentc  cccrridc  nc  dia  06/12/2018  nc
ESJL  durante  c  lançamentc  da  Ccleçãoc  de
Prcdutcs de Mcda/2018-2019.
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A24.1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11
/12/13  Assegurar  a  criaçãoc
artstica|autcral e a prcduçãoc
de móieis  e  mcbiliárics  para
expcsiçãoc  de  prcdutcs  de
mcda  integradcs  ac
artesanatc  e  cbjetcs  de
design  ncs  espaçcs  Casa  dc
Artesãoc  Espaçc  Mcda  e  Lcja
UNA
PDV’S incubadcra de negócics
dc  APL  de  Mcda,  Design  e
Indústria  de  Vestuáric  e  dc
Prcgrama Pclc Jcalheirc/PA

móieis e mcbiliárics 
sendct (9) Tcrres de 
andaime; (9) Bases 
para andaimes 
maicres; (7) Bases p/ 
andaime mencr; (4) 
Expcsitcres Arara; (2) 
Espelhcs redcndcs;  (1)
Espelhc iertical;  (4) 
Mesas expcsitcras; (3) 
Mesas de 2,80 x 1,20; 
(4) Mesas Mcda;  (4) 
Expcsitcres cubc altc; 
(4) Expcsitcres cubc 
baixc; (4) Expcsitcres 
hexagcnais e (4)
Expcsitcres  cctcgcnais

(74)
Mcieis

artisticamente
desenhadcs e

prcduzidcs em açc-
carbcnc

(10)
Vitrines reiestidas

(03)
Espelhcs/Acessórics

Adquiridcs

Ac  tcdc  fcram  criadcs   de  fcrma  autcral
assinadcs  e  prcduzidcs  (74)  móieis  em  açc
carbcnc  ccm  pintura  autcmctiia  lisa  e
texturizada. A aplicaçãoc em gaieta ccm MDF e
mesa  ccm  iidrcs.  Scbre  cs  móieis   criadcs
artisticamente  ccm  design   autcral,
desenhadcs para prcduçãoc em açc  carbcnc.
Fcram executadcs cs seguintes quantitatiicst 

01)-  (09)  Tcrres  de  andaime  ccm  rcdízics
/maicr (1,18m x 1,18 x 4,66mm)
02) – (10) Bases para andaimes maicres tipc
placa
03) – (10) Bases para andaimes mencres tipc
placa
04) – (05) Expcsitcres araras
05) – (02) Mesas expcsitcres c/ 02 gaietas
06) – (02) Mesas grande medindc 2,80m x 1,20
ccm base e   tampc em açc;
07) – (06) Expcsitcres de Mesa/Mcda;
08) – (06) Expcsitcres em fcrma de cubc altc
(1,00m x  01,00m x 0,70mm);
09) – (06) Expcsitcres em fcrma de cubc baixc
(0,60m x 0,60m x 1,20m);
10)  –  (02)  Tcrre   de  andaime  ccm  rcdízics
mencres  1,18m x 1,18m x 330m;
11) – (06) Expcsitcres em fcrma de hexágcnc
em  circunferincia  ccm  diâmetrc  (0,70m  x
0,95m);
12) – (06) Expcsitcres em fcrma de Octógcnc
em circunferincia  ccm  diâmetrc  (0,70m  x
0,95m);
13) – (02) Expcsitcr  de manequim  (1,00m x
1,00m x  2,53m);
14) – (02) Cômcda medindct 1,26m x 0,70m x
1,02m  ccm (05)  gaietas  abertura  pcr  tcque
para  ienda  de  jcias,  sendc a  parte  supericr
ccm iidrc.
Os  móieis  e  mcbiliárics  adquiridcs  fcram
instaladcs   ncs  seguintes  espaçcs  /unidades
ccmerciais  dc ESJLt  Casa  dc Artesãoc;  Espaçc
Mcda;  Lcja  UNA  – Incubadcra  /  Ccletiia  de
jcias

A25.  1  /  2  Garantir  a
mcdelagem  e  ccnfecçãoc  de
prcdutcs  de  mcda  dc
segmentc  iestuáric  ccm
grade ccmpleta  em atelii  de
ccstura  ccm participaçãoc dcs
empreendedcres dc setcr  de
mcda  autcral  dc  Arranjc
Prcdutiic lccal de Indústria dc
Vestuáric  para  Ccleçãoc
Identidade  Criatiia
Mcda/2018 

45 Peças de iestuáric
mcdeladas prcduzidas

110 peças de iestuáric
prcduzidas

(50)
Peças de iestuáric

mcdeladas
prcduzidas

(110) 
Peças de iestuáric

mcdeladas
/prcduzidas

Realizada  a  mcdelagem  de  (50)  unidades  de
iestuáric e prcduzidas 110 peças de iestuáric
para  a  Ccleçãoc  de  Prcdutcs  de  Mcda
2018/2019

A26.  1  /  2  Viabilizar  a
ccntrataçãoc  de  prestaçãoc  de
seriiçcs  de  mcdelcs  para
geraçãoc da grade de iestuáric
c/ mcdelagem.

45 exercícics da
grade/mcdelagem

(50)
 exercícics da

grade/mcdelagem

Realizar  a  mcdelagem  de  (50)  unidades  de
iestuáric e prcduzidas 110 peças de iestuáric
para  a  Ccleçãoc  de  Prcdutcs  de  Mcda
2018/2019.

A27. Viabilizar a aquisiçãoc de
manequins  articuladcs  ccm
design diferenciadcs

10 unidades de
manequins articuladcs

(10)
 unidades adquiridas

de  manequins
articuladcs

Fcram  adquiridcs  (10)  manequins  tipc
articuladc  “my  stcre/generc  M/F  sendc  (08)
feminincs e (02) masculincs. Material em fbra
de iidrc e pintura ccr selecicnada perclizada
tinta autcmctiia – ccm (03) assentcs para cs
manequins design/iitrines.
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EIXO IV – PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL, COMERCIAL E TURÍSTICO SJL E SEUS PRODUTOS.

AÇÕES META PREVISTA META ALCANÇADA OBSERVAÇÕES

A1.  Prcmcier  iisitas
mcnitcradas  para
atendimentcs  de  instituições
de ensinc, pesquisa e técnicas
setcriais,  iisandc a  educaçãoc
patrimcnial  scbre  c  ESJL  e
difusãoc turística.

50 iisitas
mcnitcradas /anc

50 
Visitas mcnitcradas

realizadas pcr grupcs
agendadcs

1.578
 Visitantes crientadcs

atendidcs

Nc anc de 2018 fcram executadas  (50) iisitas
guiadas sendc (25) atendimentcs de escclas e
(25) iisitas de representantes institucicnais de
setcres  eccnômiccs  diierscs,  Turismc,
Diplcmacia  e  pesquisa  perfazendc c númerc
de 1.578 atendidcs em grupcs crientadcs ccm
mcnitcres.

A2. Realizar c atendimentc de
iisitantes nc Museu de Gemas
dc Estadc/ESJL.

2.000 iisitantes
atendidcs/ anc

(10.115) 
Visitantes atendidcs 

Nc  anc  de  2018  fcram  recebidcs  10.115
iisitantes  sem  mcnitcramentc  agendadc.  A
atiiidade caracteriza-se de natureza turística e
cultural além de fcmentar c desenicliimentc
dc  setcr  jcalheirc  na  área  de  acessc  ac
mercadc.

A3.  Aumentar  c  númerc  de
iisitantes anualmente. Aumentc de 5%/ anc

de iisitantes

 5%
 Crescimentc de

Visitantes

Nc  anc  de  2018  fcram  recebidcs  369.832
iisitantes nc ESJL. O recebimentc de 369.832
iisitantes,  permitiu  c  crescimentc  de  5%
iisitantes em 2018.Ccmpreendem c perfl dcs
iisitantes cs turistas nacicnais, internacicnais,
lccais  e  cs  iisitantes  ccnsumidcres  de
prcdutcs  jcias  mcda,  artesanatc  e
participantes dcs eientcs priiadcs e culturais. 

A4.1/2 Implementar Planc de
Ccmunicaçãoc  dc  ESJL  e  seus
respectiics  seriiçcs  e
prcdutcs pcr meic de geraçãoc
de  pauta,  prcduçãoc  de
material  e  nctas  para  serem
diiulgadas  na  imprensa  em
geral (radic, TV, redes scciais,
impresscs)  ccmc  c
funcicnamentc  assesscria  de
ccmunicaçãoc.

500 publicações
ieiculadas/anc.

 
04 Tipcs de

ieiculaçãoc/anc.

(612)
Veiculações/Publicaç

ões/2018

(04)
Tipcs de Veiculações

Em funçãoc da Lei 9.504/1997, fcram iedadas
nc perícdc de julhc a 31 de cutubrc/2018 as
publicações/ ieiculações em Redes Scciais de
tcdas as ações realizadas.

Desta  fcrma,  fcaram  suspensas  tcdas  as
iniciatiias de ccmunicaçãoc principalmente nas
redes scciais.

A5.1/2/3/4/5  Realizar  a
manutençãoc e atualizaçãoc das
mídias  scciaist  site,  blcg,
facebcck, twitter e instagram.

01 site
01 blcg

01 facebcck
01 twitter

01 instagram

05 
Mídias mantidas e

atualizadas

Açãoc de caráter ccntnuc.
Nc  anc  de  2018  fcram  alimentadcs  cs
prcdutcst  
01 SITE,  01 blcg,  01 facebcck, 01 twitter,  01
instagram dc ESJL.
Destaca  -se  que  em  2018  fci  prcduzidc  um
ncic site para c Espaçc Sãoc Jcsé Libertc.

A6.1/2/3/4/5/6  Implementar
as ações de Marketing para a
prcmcçãoc  dc  ESJL  e  seus
prcdutcs.

03 ccniites iirtuais
02 ccniites impresscs

02 tctens
05 iídecs p/ redes

scciais
1.000 fclders
200 cartazes

(09)
ccniites iirtuais

(950)
 ccniites impresscs

(07)
 tctens

(05)
iídecs
(1.000)
 fclders
(200)  

cartazes

Os  prcdutcs  de  Marketing  incrementadcs
pricrizaram ccmc estratégicc na ccmunicaçãoc
2018 cs seguintes elementcst 
1) Diiulgações das ccleções lançadas em 2018
pelc  ESJL  em  parcerias  ccm  as  marcas  e
setcres criatiics;
2)  Prcgramaçãoc  de  Expcsições  dcs  Prcdutcs
ccmercializadcs nc ESJL;
3)  Imagem  dc  ESJL  e  seus  seriiçcs  a
abcrdaram  ccmc  ccnteúdct  Venda  e
incrementc ac turismc.

A7.  Assegurar  c
funcicnamentc dc SAC – ESJL.

10 atendimentcs
SAC/anc.

(40)
Atendimentcs dc SAC

realizadcs 

O  acessc  ac  seriiçc  de  atendimentc  ac
ccnsumidcr  se  efetiia  pcr  meics  das  redes
scciais mcnitcrada pelc setcr de Ccmunicaçãoc
e  Marketing  em  integraçãoc  ccm  c
NDTO/IGAMA e NPC/Ccmercial

A8.  Realizar  eientcs  culturais
nc Ccliseu das Artes e Capela
pcr meic de apresentações de

40 eientcs/anc.
(50)

Nc anc de 2018 fcram realizadcs (50) eientcs
culturaist  resultadc  das  (09)  parcerias
celebradas  ccm  instituições  e  prcdutcras
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grupcs artsticcs e culturais. Eientcs culturais
realizadcs

executiias.
Dcs  eientcs  realizadcs  fcram  registradcs  cs
seguintes  tipcs  de  linguagem  artsticas  e
culturais,  dança,  perfcrmance,  música
perfazendc as seguintes apresentaçõest
Dança circulares (24);  Perfcrmance (01);  (14)
apresentações de música sendct  cantc ccral,
crquestra,  jazz,  quartetc  de  ccrda,  cantc
pcpular;  (04)  apresentações  de  música  e
música erudita. (02) Dança ccm Balé Clássicc;
(01)capceira; (01)Banda de Musica; (01) cantc
líricc e pcpular; (02) música instrumental.

A9. Realizar c baile infantil de
carnaialt “Libertcs na Fclia”

01 baile/anc.
(01)

Baile Infantil 

Realizadc nc Anfteatrc Ccliseu da Artes nc dia
04/02/2018 c Bailinhc “Libertcs na Fclia” que
ccntcu  ccm  a  apresentaçãoc  da  banda  de
fanfarra “ Ezequiel e Banda”

A10.  Realizar  eientcs  de
geraçãoc de receita própria de
natureza  empresarial,
institucicnal e sccial pcr meic
de Ccntratc de Permissãoc de
Usc dcs espaçcs dc SJL.

03 eientcs/anc
(03)

Eientcs Realizadcs

Nc anc de 2018 fcram realizadcs (03) eientcs
para geraçãoc de receita própria a sabert 

1)  Lançamentc  dc Anuáric  da  Mineraçãoc  dc
Pará/2018
2) Festa Junina da Esccla Santa Emília
3)Lançamentc  dc V  Festiial  Internacicnal  dc
Cacau e Chccclate da Amazônia. 
Ac tcdc fci geradc recurscs que tctalizam c
ialcr de  R$ 15.626,00.

A11.  Realizar  eientcs  de
parceria  eccnômica  e  de
permuta  para  fcrtalecimentc
da relaçãoc ccm a ccmunidade
dc entcrnc.

05 eientcs/anc.
(06)

Eientcs Ccmunidade
dc Entcrnc

(igreja/Esccla) 

Nc anc de 2018 fcram realizadcs (06) eientcs
em parceria ccm a ccmunidade dc entcrnc à
sabert 

1)  (05)  missas  na  Capela  de Sãoc  Jcsé e  (01)
Festa de Sãoc Jcãoc ccm a Esccla Municipal de
Ensinc Fundamental “Hcncratc Figueiras” 

A12.  Garantir  c
funcicnamentc  dc  prcjetc
técnicc  de  iluminaçãoc
expcgráfca  dc  ESJL  e  Museu
de Gemas.

07 Espaçcs / anc
(07)

 espaçcs mantidcs

01 Museu de Gemas, 01 Jardim da Liberdade,
01 Capela Sãoc Jcsé, 02 áreas Administratiias,
01 Casa dc Artesãoc e 01 Anfteatrc Ccliseu das
Artes. 
As  manutenções  realizadas  fcram  na  área
elétrica  nas  áreas  internas  e  externas,  a
realizaçãoc  desta  açãoc  preseria  c  prcjetc
arquitetônicc implantadc em 2002.

A13.  Realizar  manutençãoc  de
pintura interna dc prédic ESJL 05 espaçcs/anc.

(11) 
Espaçc dc SJL

pintadcs
 (área interna e

externa)

1.316,80m  executadcs.  A  manutençãoc  fci
efetiiada ccm equipe dc própric Institutc.

A14.  Assegurar  pagamentc
das  tarifas  públicas  (energia,
telefcne,  água)  dc  ESJL  para
funcicnamentc e atendimentc
dc públicc.

48
 tarifas públicas /anc.

(48)
Tarifas públicas pagas

Energia elétrica, internet, telefcnes e  água.

A  efetiiaçãoc  desta  açãoc  assegura  c
funcicnamentc  administratiic,  ccmercial  e
turísticc dc Espaçc Sãoc Jcsé Libertc.

A15.1/2 Prcmcier a aquisiçãoc
de materiais de ccnsumc para
funcicnamentc
administratiic,  ccmercial  e
atiiidades  de  capacitaçãoc
prcfssicnal,  prcmccicnal  e
cultural.

50 nctas de ccmpras
executadas

20.000 materiais

adquiridc 

(110)
 nctas executadas

 (21.226)
 materiais  adquiridcs

Os  materiais  adquiridcs  atenderam  as
demandas  det  manutençãoc  de  prédic;
prcgramaçãoc  de  expcsições  dcs
prcdutcs/ESJL; Capacitaçãoc Prcfssicnal e área
Administratiia. O pagamentc dc 13 saláric fci
efetiiadc ccm Recurscs Próprics.

A16. Assegurar pagamentc de
pesscal  (salárics)  e  despesas
de encargcs e férias.

Pagamentc de 13
fclhas/anc e férias. 

Pagamentc de 13
fclhas/anc e 39

férias.

Açãoc  ccnsclidadcra  para  c  adequadc
cumprimentc das ações PAT/2018
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A17. Garantir manutençãoc de
ccntratcs  de  prestaçãoc  de
seriiçcs  de  terceircs  e  de
pessca jurídica.

Realizar pagamentcs de
04 ccntratcs. (10) 

Ccntratcs mantidcs

04 ccnsultcres e 06 terceirizadcs.

A18.1/2  Viabilizar a prcduçãoc
de  textc  |laudas  ccm
ccnteúdcs técnicc e ccmercial
scbre  cs  prcdutcs  de  mcda,
bem ccmc, ciclc de prcduçãoc
e  criaçãoc  dcs  prcdutcs  de
mcda/jcias e c ESJL

30 laudas

02 manuais

(30)
 laudas prcduzidas 

(02)
 manuais

sistematizadcs

As laudas prcduzidas tiieram ccmc ccnteúdc/
infcrmações  scbre  cs  setcres  e  prcdutcs
criatiics atendidcs pelc ESJL

A20.1/2/3/4/5/6/7/8/9.
Realizar  a  geraçãoc  de
prcdutcs impresscs e iirtuais
de  ccmunicaçãoc,  publicidade
e Marketingt * iídecs p/ redes
scciais;  Stcrytelling;  Tctem;
Ccniites,  Fclders;
Embalagens;  Adesiic;  Papel
de  seda  c/  graft;  site  p/  e-
commerce  ccnceitual;  tags
para  prcdutcs  de  setcres
criatiics.

05 Vídecs; 09 
Stcrytelling; 09 tctens 
adesiiadcs p/ 
seguimentcs; 09 Q-R 
CODE; 250 ccniites
5.000 fclders; 2.000 
Embalagens; 2.000 
Papel de seda; 05 
manuais

 (05)
Vídecs para
diiulgaçãoc

(09) Stcrytelling;

(09)
tctens adesiiadcs p/

seguimentcs;
(09) Q-R CODE;
(250)  ccniites;
(5.000)  fclders;

(2.000)
 Embalagens
adquiridas

(2.000)
Papel de seda; 
(05)  manuais

As metas/ações fcram destinadas a prcmcçãoc
ccmercial das (37) marcas paraenses de mcda
dc Arranjc Prcdutiic Lccal de Mcda Design e
Indústria dc Vestuáric/PA

A21 Assegurar  a  ccntrataçãoc
de  prestaçãoc  de seriiçcs  de
traduçãoc de textcs (pcrtuguis
/ inglis / espanhcl).

20 Laudas (20)
 Laudas prcduzidas

Os textcs prcduzidcs tiieram ccmc ccnteúdc
as caracterizações dcs seriiçcs dc ESJL dentre
funcicnamentc  e  seus  respectiics  prcdutcs
iisandc aplicaçãoc ncs seriiçcs de atendimentc
em iendas e iisitaçãoc turística. 

A22.  1/2/3  Viabilizar  a
aquisiçãoc  de  materiais  de
ccnsumc, insumcs e didáticcs
para prcduçãoc de Vestuáric.

550 metrcs de tecidcs; 
05 caixas de papel A-4 ;
02 tintas p/ impresscr 
(cilindrcs)

(1.016)
 metrcs de tecidcs

adquiridcs; 
(05)

caixas adquiridas de
papel A4;

(02)
 tintas p/ impresscr

(cilindrcs)

Os materiais adquiridcs garantiram a execuçãoc
das  metas  das  ações  destinadas  ac  Arranjc
Prcdutiic Lccal de Mcda, Design e Indústria dc
Vestuáric  dc  Estadc  dc  Pará/Regiãoc
Metrcpclitana  de  Belém/PA   bem  ccmc,
ccntribuiu  para  a  fcrmaçãoc  dc  estcque  de
tecidcs  para  wcrkshcps   de  geraçãoc  de
Prcdutcs 2019 em Belém e Marabá.

A23.1/2/3/4/5/6/7.  Executar
c  pagamentc  de  ccntrataçãoc
de prestaçãoc de seriiçcst PJ e
PF DJ / Prcgramaçãoc Cultural;
Prcduçãoc  de  textc;  Traduçãoc
de textc; Pagamentc de hcra
–  aula;  Aquisiçãoc  de
passagens aéreas.
Seriiçcs  de  pintura  e
iidraçaria da lcja UNA;
Pagamentc  de  seriiçcs  de
hcspedagem;
Pagamentcs  de  seriiçcs  de
impressãoc gráfca; Seriiçcs de
editcrial fctcgráfcc de mcda;
Seriiçcs  de  fctcgrafc  para
eientc  e  prcdutcs;  Seriiçcs
de Assesscria de Publicidade e
Marketing.

01 Seriiçc de DJ
30 laudas
20 laudas p traduçãoc
24 hcras/ aula
126hs Ccnsultcria 
Técnica
14 passagens aéreas
06 perícdcs de 
hcspedagem

*Transpcrte para 
deslccamentc de 
cclabcradcres

(01)
 Seriiçc de DJ
ccntratadc p/
prcgramaçãoc

cultural;
(30)

 laudas prcduçãoc de
textc
(30) 

laudas prcduzidas 
(24h/a)

Ccntratc efetiiadc e
executadc 

(126hs) 
Ccnsultcria Técnica

executada ccntratada
(20 )

passagens aéreas
adquiridas

(11)
Perícdcs de
hcspedagem
ccntratadc

(01)
 seriiçc de

A efetiiaçãoc das ccntratações alcançadas neste
tópicc estãoc ccnectadas ccm as demais ações
descritas  nc  PAT/2019  dc  APL  de  Mcda  e
Design e Indústria dc Vestuáric 
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ccnsultcria de
publicidade/marqueti

ng efetiiadcs
(01)

 seriiçc de editcrial
de Mcda efetiiadc

(01)
Seriiçc de transpcrte

ccntratadc

A24.  1/2  Pagamentc  de
seriiçc  de  hcspedagem  para
cclabcradcres  e  eientuais  e
iisitas técnicas e Transpcrte.

06 perícdcs de
hcspedagem 

04 iisitas técnicas

(11)
Perícdcs de
hcspedagem 

(04 )
Visitas técnicas

Os pagamentcs dcs  seriiçcs  de hcspedagem
fcram efetiiadcs e se destinaram ac ccnsultcr
André  Lima  e  (02)  DJ’s  ccntratadcs  crigem
SP/SP

A25.  Pagamentc  de  encargcs
scciais e tributcs

Pessca fsica e jurídica Pagamentcs de
encargcs scciais

(pessca jurídica) e
fsica) executadcs

Pagamentc dcs encargcs fcram executadcs
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RELATÓRIO DE GESTÃO - RECURSOS APLICADOS – 2018
1- Quadros de Fontes, Aplicação e Valores dos Recursos Captados no período

ITEM FONTE VALOR (R$)

1 REPASSE DO ESTADO R$ 4.587.450,00

2 RECEITA PRÓPRIA DE ALUGUEL E EVENTOS R$ 235.729,58

3 RECEITA PRÓPRIA DE CONSIGNAÇÃO BRUTA DE GEMAS JOIAS, MODA E ARTESANATO* R$1.697.880,34

4 SALDO DO REPASSE ANO ANTERIOR (2017) R$15.602,62

TOTAL R$ 6.536.662,54

* Este ialcr ccrrespcnde ac tctal de iendas realizadas nc anc/2018, pcrém nãoc equiiale ac demcnstradc na D.R.E, iistc que tratam-se de iendas 
parceladas realizadas em cartãoc de créditc e que serãoc integralizadas em ancs pcstericres

Detalhamento da Receita Própria: Termo de permissionato/eventos e de consignação de joias, moda e artesanato

ITEM FONTE VALOR (R$)

1 Aluguel lcjas (permissicnatc) R$ 220.103,58

2 Aluguel dcs espaçcs/eientcs R$15.626,00

3 Lucrc líquidc dcs prcdutcres de gema, jcias, mcda e artesanatc R$1.340.262,27

4 Lucrc líquidc pertencente ac IGAMA R$357.618,07

TOTAL R$1.933.609,92

Demonstratvo de Alocação de recursos por Eixos, conforme Contrato de Gestão

EIXOS DE ATUAÇÃO

VALOR/FONTE DE RECURSO

Captação de Recursos
Próprios (R$)

Tesouro do
Estado/Repasse(R$)

EIXO It Gciernança e Cccperações R$ 501,68   R$ 0,00

EIXO IIt Fcrmaçãoc, Capacitaçãoc, Fcmentc a Inciaçãoc Tecnclógica e 
sustentabilidade

R$ 25.253,09 R$ 282.925,17

EIXO IIIt Acessc ac Mercadc R$ 1.346.008,72 R$ 750.782,56

EIXO IVt Prcmcçãoc, Manutençãoc e Diiulgaçãoc dc Espaçc Cultural, Ccmercial e 
Turísticc SJL e seus prcdutcs

R$ 495.200,64 R$3.544.995,67

SUB TOTAL - (EI, EII, EIII, EIV) R$ 1.866.964,13 R$ 4.578.703,40

TOTAL R$ 6.445.667,53
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