
 Incluir para Desenvolver

Plano Plurianual 
PPA-2012    2015 

 Sergipe



 Incluir para Desenvolver

 Sergipe

PPA de Bolso



A Constituição Federal instituiu o sistema orçamentário para a gestão pública, formado 
pelo Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária 
Anual (LOA). O PPA é um instrumento de planejamento que estabelece as prioridades da 
Administração Pública para quatro anos, iniciando sempre no 2º ano do governo e terminando 
no 1º ano do governo seguinte. Permite estabelecer prioridades e definir como melhor alocar 
os recursos públicos.

Baseado nos princípios da participação popular e da transparência, o Governo de 
Sergipe construiu o seu planejamento com a sociedade, num processo de discussão dos seus 
programas e ações. O resultado foi incorporado na elaboração do Plano Plurianual 
Participativo (PPA-P). 

Este PPA de Bolso foi elaborado, pela Seplag, para que você cidadão possa conhecer os 
programas, as metas e iniciativas estabelecidas no PPA 2012-2015 e acompanhar as ações a 
serem executadas pelo Governo de Sergipe ao longo dos próximos anos.

Este caderno constitui-se em mais um instrumento de interlocução entre o Governo de 
Sergipe e os sergipanos, para promover a garantia da efetividade das suas políticas públicas e 
construir um Sergipe que todos queremos ter.

José de Oliveira Júnior
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

APRESENTAÇÃO
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O Plano Plurianual Participativo (PPA-P) priorizou a participação social. O Governo de Sergipe 

apresentou à sociedade seus programas e iniciativas, ouviu o que a sociedade tem a dizer, quais são suas 

prioridades e sugestões para aprimoramento das políticas públicas.
Desde 2007, foi realizado um amplo processo de consulta popular territorializada, que contou 

com conferências municipais nos setenta e cinco municípios sergipanos, conferências territoriais nos 

oito territórios de planejamento e uma conferência estadual.
Em 2011, o trabalho entrou em nova fase, com a realização de oito conferências territoriais, nas 

quais o Governo de Sergipe prestou contas das demandas contempladas nos anos anteriores. A 

população teve a oportunidade de conhecer os projetos estruturantes do governo, refletir sobre suas 

iniciativas e ampliar o diálogo direto com o Poder Público.
O processo de participação democrática foi um diferencial para elaboração do PPA-P. Dessa 

forma, a população sergipana participou ativamente na indicação das prioridades do investimento 

público para os próximos quatro anos, construindo políticas públicas que possam enfrentar os 

macrodesafios para o alcance da meta mobilizadora de erradicação da pobreza extrema.
No ciclo de consultas populares 2007-2008, foram eleitos 900 delegados municipais, 

catalogadas 8.671 solicitações de ações ou investimentos de caráter municipal, territorial e estadual e 

participaram mais de 24 mil cidadãos sergipanos.
Em 2011, o ciclo de participação popular envolveu centenas de delegados representantes dos 

oito territórios sergipanos e teve como resultado quantitativo 377 propostas, que representaram as 

principais demandas dos territórios. Das propostas apresentadas, 81% foram incorporadas ao PPA-P 

2012-2015.

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
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Programa

Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS)

Educação Básica

Educação Profissional

Promoção e Acesso a Cultura

Sergipe Mais Seguro

Direitos Humanos e Igualdade

Enfrentamento ao Crack e a Outras Drogas

Segurança Alimentar e Nutricional

Assistência Social e Inclusão Produtiva

Promoção dos Direitos das Crianças e do Adolescente

Oferta de Água e Saneamento Básico

Planejamento e Gestão Governamental

Infraestrutura Urbana, Logística e Energética

Habitação

Sergipe Cidades

Política de Desenvolvimento Produtivo e Ciência e Tecnologia

Produção Agropecuária e Desenvolvimento Rural

Desenvolvimento do Turismo

Gestão e Proteção Ambiental e de Recursos Hídricos

Águas de Sergipe
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PPA 2004 - 2007 PPA 2008 - 2011 PPA 2012 - 2015

16,65

20,51

32,28

23%

57%

Valores corrigidos pelo IPCA jul/2011

Evolução do volume de recursos dos PPA’s (R$ bilhões)

PPA 2012 - 2015
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25.947,97

6.335,38

0,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00

Manutenção (corrente)

Investimento (capital)

Recursos alocados por tipo de despesa (R$ milhões)

PPA 2012-2015
R$ 32,28 Bilhões

Investimento
20%

Manutenção
80%

Recursos alocados por tipo de despesa (%)

O investimento responde 
por R$ 6,34 bilhões (20%) 

dos recursos previstos

PPA 2012 - 2015
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10.067,11

6.308,47

1.095,30

1.392,30

697,65

1.405,66

0,00 10.000,00 20.000,00

FPE

ICMS (Incluindo Funcep)

IRRF

Transferência do SUS

Royalties

Demais

Distribuição de Fontes do Tesouro (R$ milhões)

Recursos do Tesouro 
R$ 20,97 Bilhões

Distribuição de Fontes do Tesouro (%)

48% dos recursos 
do tesouro são 

oriundos do FPE 

48%

30%

5%
7%

3%

7%

FPE ICMS (Incluindo Funcep)

IRRF Transferência do SUS

Royalties Demais

PPA 2012 - 2015
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0,00 4.000,00 8.000,00 12.000,00 16.000,00

Desenvolvimento Econômico

Infraestrutura

Social

2.064,75

5.136,23

14.807,00

694,84

4.525,11

735,94

1.369,91

611,12

14.070,87

Total

Investimento

Manutenção

Recursos Alocados por Área (R$ milhões)

O total de recursos alocados na 
área social (saúde, educação, 

segurança pública, justiça, 
inclusão social e cidadania) 

soma R$ 14,8 bilhões

PPA 2012 - 2015



O Plano Estratégico do Governo de Sergipe tem como meta mobilizadora a Erradicação da Pobreza Extrema 

em Sergipe até 2016.

Visão de Futuro:

Sergipe será referência na erradicação da miséria, na redução das desigualdades territoriais e no 

desenvolvimento sustentável.

Missão:

Promover a erradicação da miséria e o desenvolvimento sustentável em todo o território sergipano, por meio da 

valorização da diversidade cultural, da gestão pública de excelência e da consolidação da democracia 

participativa.

Carta de Valores:

Unidade de Governo: gestores e operadores da Administração Pública de Sergipe, alinhados e unindo esforços 

para concretizar as metas estabelecidas, com vistas à solução das demandas da sociedade.

Participação Popular e Controle Social: instrumentos democráticos de integração da sociedade com a 

administração pública. Expressam a soberania do povo, quando representam o seu direito de participar da 

formulação das políticas públicas, de poder opinar sobre as prioridades e fiscalizar a aplicação dos recursos 

públicos.

DIMENSÃO ESTRATÉGICA
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Ética e Transparência: ações governamentais respaldadas na ética e com foco no interesse público resgatam a 

credibilidade institucional. Potencializar canais de comunicação sociedade-governo contribui para o aumento 

da transparência da gestão e possibilita maior participação popular na formulação de políticas públicas.

Responsabilidade Socioambiental: garantia de sustentabilidade das ações governamentais para que as 

próximas gerações possam viver com melhor qualidade de vida.

Segurança Fiscal: manter o equilíbrio das contas públicas, provendo e administrando os recursos financeiros 

com eficiência, eficácia, ética e transparência, de forma a viabilizar o desenvolvimento econômico e social.

Fortalecimento da identidade cultural: recuperar a rica identidade que caracteriza o povo sergipano, 

valorizando a diversidade cultural, torna-se imprescindível para a melhoria da qualidade de vida e o 

desenvolvimento sustentável.

Transversalidade e Integração das Políticas Públicas: os problemas sociais, como a miséria, não são uma mera 

questão de renda, eles estão ligados com a educação, saúde, lazer, segurança. Dessa forma, para contribuir no 

processo de erradicação da miséria com mais efetividade, o Estado deve buscar conciliar e integrar as ações de 

gestão e da prestação de serviços entre os diferentes setores.

Gestão Pública de Qualidade: O Estado deve buscar continuamente uma gestão orientada para o cidadão, 

pautada na inovação e no foco em resultados, de modo a ter políticas públicas mais efetivas e que atendam às 

demandas da sociedade 

14



Criatividade e Inovação: idéias criativas e inovadoras surgem da existência de desafios a serem enfrentados 

para atender as demandas e os problemas sociais. O Estado deve criar mecanismos que favoreçam o surgimento 

de soluções e alternativas para o desenvolvimento econômico e social, de forma a melhorar a prestação dos 

serviços públicos.
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1 2 3 4

PROGRAMAS TEMÁTICOS

Educação Básica
Aperfeiçoamento do

Sistema Único de
Saúde

Direitos Humanos e
Igualdade

Sergipe Mais 
Seguro

Promoção e Acesso
 à Cultura

Educação Profissional
Assistência Social e
Inclusão Produtiva

Promoção dos 
Direitos da Criança
  e do Adolescente

Segurança Alimentar
e Nutricional

Oferta de Água e 
Saneamento Básico

Enfrentamento ao
Crack e Outras Drogas

Planejamento e Gestão 
Governamental

Infraestrutura Urbana, 
Logística  e Energética

Habitação

Sergipe Cidades

Produção Agropecuária
 e Desenvolvimento Rural

Águas de Sergipe

Desenvolvimento
 do Turismo

Gestão e Proteção
Ambiental e de 

Recursos Hídricos

Política de
Desenvolvimento

Produtivo e de 
Ciência e Tecnologia

PROMOVER A ERRADICAÇÃO DA MISÉRIA E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM TODO O TERRITÓRIO SERGIPANO, POR MEIO DA
 VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL, DA GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA E DA CONSOLIDAÇÃO DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
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Implementar as redes de atenção prioritárias em 100% das regiões de saúde;
Estruturação do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do 
Trabalhador;
Estruturação do Sistema Estadual de Vigilância Epidemiológica;
Implementação das políticas públicas em 100% dos municípios;
Potencialização dos Colegiados Interfederativos;
Fortalecimento do controle social.

Exemplos
de

Indicadores

0006 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS) – R$ 3,4 Bilhões
Denominação e Unidade de Medida

Taxa de mortalidade infantil – (1/1000)

Taxa de Internações por acidente vascular cerebral (AVC) – (1/10.000)
Cobertura vacinal da vacina tetravalente (DTP+HIB) em menores de um ano – (Percentual)

Iniciativas

Metas

Macrodesafio I - Promover a saúde universal, humanizada e de qualidade

Data

2010
2010
2010

Índice
14,95
2,32

94,11

19Iniciativas Construídas nas Conferências TerritoriaisIniciativas Construídas nas Conferências Territoriais

0083 - Garantir ações de Fortalecimento de Atenção Primária à Saúde;
0084 - Implantação de Clinicas de Saúde da Família;
0088 - Ampliação dos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO);
0090 - Ampliação da Oferta Regional de Procedimentos Especializados;
0091 - Ampliação da Política de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência 
SAMU/SE;
0093 - Implantação do Hospital de Oncologia de Sergipe;

0094 - Adequação dos Hospitais Locais, Regionais Públicos e Filantrópicos;

0096 - Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial;
0098 - Ampliação das Farmácias Popular do Brasil;
0103 - Implantação a Política Estadual de Humanização da Atenção e Gestão do 
SUS/SE;
0105 - Promoção de Acesso aos Serviços Interestaduais (TFD);
0106 - Promoção da integração ensino/serviços em Saúde;
0107 - Ampliação e fortalecimento do Programa de Residência na Área de Saúde;
0108 - Fortalecimento da Gestão Estratégica e Participativa no SUS;
0109 - Fortalecimento da Comunicação Social do Sistema Único de Saúde;
0110 - Fortalecimento da Gestão da Política de Saúde.

0093 - Adequação do Hospital de Urgências de Sergipe (HUSE);

0095 - Implantação de Centros de Referência para Pessoas com Deficiência;

INICIATIVAS INCLUÍDAS NO PLANO SERGIPE MAIS JUSTO

0086 - Fortalecimento da Política de Promoção à Saúde da Mulher, da Criança e do 
Adolescente e Materno infantil (Programas Bem Menina, Bem Mulher e Rede 
Cegonha);
0089 - Ampliação da Oferta de Serviços do SUS/SE em Todos os Níveis de 
Complexidade (Programas Olhar Brasil e Brasil Sorridente);
0090 - Ampliação da Oferta Regional de Procedimentos Especializados.



0112 - Elaborar e implementar o Plano Estadual de Educação;

0114 - Implantar a gestão democrática nas escolas da rede pública estadual;

0117 - Implantar política estadual de formação continuada para os profissionais 
da educação;

0131 - Ampliar o uso pedagógico das Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TICs) nas escolas da Rede Pública Estadual;
0133 - Reformar e ampliar escolas estaduais de ensino fundamental e de ensino 
médio;

0137 - Garantir o acesso ao transporte escolar a todos os alunos da rede pública 
estadual;

0118 - Municipalizar as escolas que ofertam os anos iniciais do ensino 
fundamental;
0121 - Alfabetizar todas as crianças até oito anos matriculadas na rede Estadual;
0122 - Consolidar o ensino fundamental de nove anos, com foco no ciclo de 
alfabetização;
0127 - Ampliar o número de vagas do Pré-Universitário;

0139 - Garantir a entrega do livro didático a todos os alunos da rede estadual 
de ensino, por meio do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD).

Elaborar e implementar o Plano Estadual de Educação;
Fortalecer 100% das unidades escolares, a partir da implantação da Gestão 
Democrática;
Expandir de 20 % para 50% das unidades escolares, a Jornada Escolar em Tempo 
Integral;
Democratizar o Ensino Fundamental para 100% alunos da Rede Pública Estadual, 
de 6 a 14 anos, incluindo as populações de comunidades específicas;
Alfabetizar 120 mil Jovens de 15 anos ou mais;
Encaminhar para EJA no mínimo 40% dos Jovens, adultos e idosos egressos do 
Programa de Alfabetização e ampliar em 10% a matrícula na modalidade EJA;
Democratizar para população de 6 a 17 anos o atendimento escolar para 
estudantes com NEE's e ampliar em 20% a matrícula inclusiva na Rede Estadual;
Atingir as Médias Estaduais da Educação Básica, previstas no IDEB;
Oferecer, em parceria com os municípios, Transporte Escolar para 100% dos 
estudantes do campo da rede pública e a todos que demandarem.

Exemplos
de

Indicadores

0007 - Educação Básica – R$ 334 milhões
Denominação e Unidade de Medida

Percentual de Escolas com Jornada de Tempo Integral - (Percentual)

Taxa de Abandono Escolar no Ensino Fundamental - (Percentual)
Taxa de Analfabetismo entre Jovens e Adultos de 15 anos ou mais – (Percentual)

Iniciativas

Metas

Macrodesafio II - Ampliar e qualificar a educação e a cultura

Data

05/2011
2010
2009

Índice
20
6,3

16,30

20Iniciativas Construídas nas Conferências TerritoriaisIniciativas Construídas nas Conferências Territoriais

INICIATIVAS INCLUÍDAS NO PLANO SERGIPE MAIS JUSTO

0116 - Estender, progressivamente, a jornada escolar, mediante oferta de 

educação básica em tempo integral;

0123 - Ampliar e consolidar, na Rede Estadual de Ensino, o Programa Nacional 

de Ampliação da Jornada Escolar (Mais Educação);

0128 - Alfabetizar a população de 15 anos ou mais (Sergipe Alfabetizado);

0129 - Garantir a continuidade da escolarização básica dos alunos de 15 anos 

ou mais na Educação de Jovens e Adultos da Rede Estadual (EJA);

0130 - Ampliar a educação de jovens e adultos com qualificação social e 

profissional, para a população urbana e do campo na faixa etária de 15 a 29 

anos (Projovem Urbano e Campo).



0143 - Expandir as matrículas de ensino médio integrado à educação profissional, 

com a implantação de centros de ensino profissionalizante;

0144 - Elaborar e implementar projeto de estágio para os estudantes da educação 

profissional técnica de nível médio;

0146 - Elaborar e implementar expectativas de aprendizagem e parâmetros 

curriculares estaduais de educação profissional;

0147 - Buscar e consolidar parcerias com empresas locais, com vistas à absorção 

dos alunos em período de estágio e/ou egressos das escolas profissionalizantes da 

Rede Estadual;

0149 - Fomentar implementação de um Projeto Político Pedagógico integrado nas 

Escolas Profissionalizantes.

0145 - Implantar proposta de Educação Profissional para Jovens e Adultos 

(PROEJA);

0148 - Definir perfil do Professor de Educação Profissional para a Rede Estadual de 

Ensino;

Ampliar em 50% matrícula da educação profissional técnica de nível médio, Na 
rede pública Estadual assegurando a qualidade da oferta;
Expandir para 20% das Unidades escolares que oferta a EJA, o Programa de 
Educação Profissional de nível técnico articulado a Educação de Jovens e Adultos 
(PROEJA).

Exemplos
de

Indicadores

0008 - Educação Profissional – R$ 76 milhões
Denominação e Unidade de Medida

Número Matrículas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional - (Unidade)

Número de Centros de Ensino Profissionalizante Implantados - (Unidade)
Índice de Evasão dos Cursos Profissionalizantes - (Unidade)

IniciativasMetas

Macrodesafio II - Ampliar e qualificar a educação e a cultura

Data

2010
08/2011

2010

Índice
63
3

23,3

 

21Iniciativas Construídas nas Conferências TerritoriaisIniciativas Construídas nas Conferências Territoriais



INICIATIVAS INCLUÍDAS NO PLANO SERGIPE MAIS JUSTO

0150 - Promover a capacitação e a qualificação de agentes culturais na área de 
elaboração de projetos culturais nos territórios sergipanos;

0158 - Aquisição de mobiliário e recursos humanos para digitalização e preservação 
do acervo do Arquivo Público do Estado de Sergipe;
0170 - Promover capacitação e promoção da cultura sergipana, contribuindo para o 
desenvolvimento do mercado cultural em Sergipe;
0177 - Revitalização de grupos folclóricos através do estímulo á circulação desses 
grupos pelo interior do Estado. A ação segue os moldes do projeto Culturas 
Populares;

0184 - Realização de seminários territoriais para discutir a implementação do 
sistema Nacional de Cultura e sistemas estaduais e municipais;

0196 - Realizar mapeamento, inventário e inspeções técnicas sobre os bens 
materiais e imateriais passíveis de receberem proteção especial, inclusive para 
fins de tombamento, tendo em vista a sua importância histórico-cultural para o 
Estado;

0157 - Promover ações de promoção da música sergipana em eventos, feiras e 
produção de coletâneas e outros materiais eletrônicos que contribuam para a 
difusão da produção atual;

0179 - Implantação do sistema estadual de museus;

0190 - Desenvolver um planejamento de atividades museológicas, com o objetivo 
de garantirmos programações constantes para o PMOC, tornando-o excelência em 
museus;

0197 - Fiscalizar e acompanhar projetos e ações de restauração de bens tombados 
ou de interesse cultural;
0198 - Difundir a história de Sergipe através de projetos e ações de educação 
patrimonial e identidade cultural, bem como de publicações de catálogos e 
outros documentos produzidos.

Capacitar 240 agentes culturais nos oito territórios sergipanos na área de 
elaboração de projetos por ano;
Realizar 14 edições do projeto 'Pra ver a banda tocar' por ano;
Qualificar 120 profissionais de museologia por ano;
Recuperar, digitalizar e acondicionar 100% dos documentos do Arquivo Público do 
Estado de Sergipe em quatro anos;
Realizar quatro exposições itinerantes no período de um ano e meio em Aracaju e 
nas cidades de Poço Verde, Poço Redondo, Itabaianinha e Divina Pastora;
Realizar uma oficina de elaboração de projetos por ano em quatro municípios: 
Laranjeiras, São Cristóvão, Poço Verde e Canindé;
Realizar uma capacitação com grupos específicos de artistas, em diversas 
linguagens, nas áreas de incentivo à produção, qualificação de mercado e 
promoção da cultura por ano;
Alcançar 100% de tombamento dos bens materiais que apresentem valor cultural 
e realizar cadastro dos bens imateriais que representem valor para a 
sergipanidade.

Exemplos
de

Indicadores

0009 - Promoção e Acesso a Cultura – R$ 93 milhões
Denominação e Unidade de Medida

Número de Visitantes nos Museus - (Unidade)

Ações Promocionais da Música Sergipana em Eventos Nacionais - (Unidade)
Número de Bens Materiais Tombados - (Unidade)

Iniciativas

Metas

Macrodesafio II - Ampliar e qualificar a educação e a cultura

Data

2010
2010
2008

Índice
19.683

3
71

22Iniciativas Construídas nas Conferências TerritoriaisIniciativas Construídas nas Conferências Territoriais

0164 - Promover oficinas de qualificação específicas para grupos detentores de 
saberes tradicionais na área de elaboração de projetos;
0165 - Criação de uma orquestra jovem de Sergipe com jovens inseridos em 
comunidades de baixa renda.

INICIATIVAS INCLUÍDAS NO PLANO SERGIPE MAIS JUSTO



0201 - Implementação dos Gabinetes de Integração e Operação do Sistema 

Estadual de Segurança Pública (Polícias Civil, Militar e Técnica-Científica) e do 

Corpo de Bombeiro Militar para o Monitoramento e Avaliação de Ações de 

Prevenção e Repressão da Criminalidade;
0207 - Realização de concursos públicos para os cargos de Agente Policial Civil, 

Peritos, Policiais Militares e Bombeiros Militares;
0211 - Construção do Centro Integrado de Treinamento, Suprimento e Manutenção 

de Material Bélico;

0221 - Construção e aparelhamento da nova sede do IML;
0225 - Construção e recuperação de Unidades do Corpo de Bombeiros;
0226 - Fomentar a criação e pleno funcionamento dos Conselhos Comunitários de 

Segurança;

0232 - Aumentar o número de ambulâncias com equipes médicas do SAMU e do 

Resgate do Corpo de Bombeiros;

0256 - Construção de Cadeia Pública Territorial;
0257 - Construção da Penitenciária para Jovens e Adultos;

0214 - Reaparelhamento do Grupamento Tático Aéreo (GTA);
0215 - Reaparelhamento das Policias Civil e Militar, Pericias e Corpo de Bombeiros 

Militar;

0227 - Expansão de Divisões do Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoa 

(DHPP) para o Interior;
0231 - Intensificação das Ações de Desarmamento;

0233 - Equipar os agentes de trânsito com ferramentas para atuar na fiscalização
0243 - Promover cursos especializados e campanhas educativas específicas de 

conscientização para condutores de motocicletas;

0269 - Realização de Campanhas de conscientização e esclarecimentos dos 

direitos do consumidor (PROCON).

Efetivar a compatibilização das áreas de atuação policial;
Criação e funcionamento do Núcleo de Análises e Pesquisas em Políticas Públicas 

de Segurança e Cidadania/NAPSEC;
Realizar concursos para preenchimentos das vagas em cada cargo;
Viabilizar e projetar um Centro Integrado de Treinamento, Suprimento e 

Manutenção de Material Bélico;
Adquirir um helicóptero para o Grupamento Tático Aéreo (GTA);
Adquirir quatro veículos Anti-Bomba;
Avaliar a atuação dos Conselhos Comunitários através de reuniões e deliberações 

sobre demandas de Segurança registradas em atas Implementar o Projeto 

“Trânsito na Escola” em todas as escolas da rede  pública estadual do ensino 

fundamental dos setenta e cinco municípios sergipanos;
Aumentar o percentual de atendimentos com resolução de 70% a 85% dos 

consumidores, por meio do PROCON/SE.

Exemplos
de

Indicadores

0010 - Sergipe Mais Seguro – R$ 233 milhões
Denominação e Unidade de Medida

Taxa Anual de Homicídios - (1/100.000 habitantes)

Mortes no Trânsito em Sergipe - (1/100.000 habitantes)
Ocorrência de Fugas do Sistema Prisional Sergipano (SPS) - (Unidade) 

IniciativasMetas

Macrodesafio III - Promover segurança pública humanizada, 
preventiva e com enfrentamento qualificado à violência e à criminalidade

Data

2010
2008
2010

Índice
30,42
23,8
33
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0277 - Realizar de Prêmio de boas práticas de políticas de direitos humanos;
0281 - Fortalecer a elaboração de projetos e a captação de recursos;
0284 - Fortalecer a gestão das organizações da sociedade civil e consolidar a rede 

de Política de Direitos Humanos de Sergipe;

0297 - Implantar Unidades de Atendimento a crianças e a adolescentes;
0302 - Combater o trabalho infantil;
0312 - Promover ações de inserção no mercado de trabalho de pessoas portadoras 

de deficiência;
0314 - Implantar Centros de Atendimento a Idosos;

0332 - Implantar Centros de Atendimento voltados para diversidade sexual e 

gênero;
0336 - Fortalecer o Programa Brasil sem Homofobia;
0341 - Estimular a articulação entre os diferentes serviços de apoio a mulheres 

vítimas de violência doméstica e sexual no âmbito estadual e municipal, 

enfatizando a ampliação de atendimento à mulher vitimizada pela violência;
0346 - Implantar 6 núcleos de Direitos Humanos;
0347 - Articular a implantação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 

no Estado;

0286 - Implantar centros integrados de cidadania;
0287 - Apoiar grupos vulneráveis;

0327 - Apoiar medidas destinadas à remoção de grileiros e intrusos das terras já 

tituladas das comunidades de quilombos;

0357 - Construção de espaços esportivos e de lazer;

Aprovar lei de estruturação da Sedhuc, em acordo com as diretrizes e princípios 

do Plano Nacional de Direitos Humanos (PNDH).

Implantar 4 centros integrados de cidadania (Balcões de Cidadania) próximos às 

comunidades carentes e periferias para atendimento ao cidadão.

Elaborar Plano Estadual de Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes.

Implantar Programa de acessibilidade às pessoas com deficiências.

Realizar o Prêmio de Boas Práticas ao Idoso.

Implantar 4 Centros de Atendimento voltados para diversidade sexual e gênero

Integrar 100% das entidades de Direitos Humanos.

Implementar 8 Centro de Referência da Mulher em Situação de Violência nas 

cidades pólos dos territórios sergipanos. 

Construir oito novos espaços esportivos, sendo um em cada território 

sergipano.

Exemplos
de

Indicadores

0011 - Direitos Humanos e Igualdade – R$ 77 milhões
Denominação e Unidade de Medida

Denúncias por Violência Contra Pessoas Pertencentes a Grupos Vulneráveis - (Unidade)

Registro de Ocorrências Contra Mulheres - (Unidade)

Iniciativas

Metas

Macrodesafio IV -  Ampliar a infraestrutura social e promover 
inclusão produtiva dos vulneráveis e dos “invisíveis”

Data

2011
1º Semestre

2011

Índice
2.917

1.343
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INICIATIVAS INCLUÍDAS NO PLANO SERGIPE MAIS JUSTO

0290 - Apoiar projetos para implantação e manutenção de Balcões de Direitos;
0291 - Promover ações de universalização do acesso ao Registro Civil de 

Nascimento;
0360 - Formação de atletas em modalidades olímpicas (Projeto Vida Alegre).



0364 - Ampliar operações especiais voltadas à descontinuação da rede de 

narcotráfico, com ênfase nos territórios mais vulneráveis;

0367 - Implantação de Laboratório Integrado de Investigação, toxicologia e Perícia 

Forense Computacional;

0368 - Reaparelhamento do Departamento de Combate ao Narcotráfico (DENARC) 

e das Divisões de Combate as Drogas do interior do Estado;

0371 - Realizar campanhas educativas sobre drogadização;

0373 - Combater e controlar organizações criminosas;

0378 - Implantação de CAPS ad III;

0379 - Implantação de Casas de Acolhimento Transitório (CAT);

0380 - Implantação de leitos de psiquiatria em hospitais gerais regionais;

0385 - Ampliação da oferta de vagas de proteção social em comunidades 

terapêuticas;

0386 - Qualificação da assistência em CAPS através do apoio institucional.

0375 - Implantação do Programa de Redução de Danos;

0382 - Formação de supervisores de rede psicossocial através da Escola de 

Supervisores Clinico Institucionais;

0383 - Oferta de educação permanente para profissionais de saúde (CAPS, 

Programa saúde da família, SAMU, hospitais gerais, etc);
Entregar 1 Laboratório Integrado de Investigação, Toxicologia e Perícia Forense 

Computacional;

Reaparelhar o DENARC e as nove divisões de combate a drogas do interior do 

Estado;

Realizar 15 Campanhas sobre Drogas;

Articular ações intersetoriais e ampliar o acesso à prevenção e reabilitação 

psicossocial para 100% dos municípios.

Exemplos
de

Indicadores

0012 - Enfrentamento ao Crack e a Outras Drogas – R$ 557 milhões
Denominação e Unidade de Medida

Número de Pessoas Presas por Tráfico - (Unidade)

Numero de Apreensões de Drogas - (Grama)

Iniciativas

Metas

Macrodesafio IV - Ampliar a infraestrutura social e promover 
inclusão produtiva dos vulneráveis e dos “invisíveis”

Data

2010

2010

Índice
505

582.856
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INICIATIVAS INCLUÍDAS NO PLANO SERGIPE MAIS JUSTO

0374 - Ampliação de acesso do usuário crack, álcool e outras drogas aos cuidados 

de saúde.



0388 - Incentivar a criação de SISAN Municipais;

0389 - Apoio a estruturação e manutenção dos Conselhos de Segurança Alimentar e 

Nutricional (Estadual e Municipais);

0390 - Criar a Câmara Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN/SE);

0391 - Elaborar o Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional;

0399 - Implantação de Programas de Segurança Alimentar e Nutricional, em 

consonância com a Inclusão Produtiva, em comunidades identificadas com maiores 

índices de Insegurança Alimentar e Nutricional.

0392 - Formular o Sistema de Monitoramento e Avaliação do SISAN;

0393 - Implementar processos continuados de capacitação e formação no âmbito 

da segurança alimentar e nutricional;

0396 - Ampliação e manutenção de Restaurantes Populares;

0397 - Implantação e manuntenção de Hortas Comunitárias nos Municípios;

Regulamentação da Lei nº 6.524 de 05 de dezembro de 2008 (Lei Orgânica de 
Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de Sergipe);
Aprovação do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional;
Incentivar a criação do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) 
Municipal nos 08 Territórios de Sergipanos;
Capacitação de 1.500 Gestores, Técnicos, conselheiros, operadores da rede de 
SAN e beneficiários dos programas;
Ampliação do Programa de Aquisição de Alimentos (compra direta, com doação 
simultânea), funcionando em 40 municípios;
Ampliação do Programa de Aquisição de Alimentos – Incentivo à Produção e ao 
Consumo do Leite (PAA-Leite), funcionando em 62 Municípios;
Implantação de 16 Unidades de Produção (Agricultura Urbana e Periurbana), nos 
Municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São 
Cristóvão;
Implantação de 78 hortas comunitárias nos 08 Territórios de Sergipe;
Implantação de duas cozinhas comunitárias.

Exemplos
de

Indicadores

0013 - Segurança Alimentar e Nutricional – R$ 75 milhões
Denominação e Unidade de Medida

Índice de Domicílios com Algum Tipo de Insegurança Alimentar e Nutricional - (Percentual)

Iniciativas

Metas

Macrodesafio IV - Ampliar a infraestrutura social e promover 
inclusão produtiva dos vulneráveis e dos “invisíveis”

Data

2009

Índice

40,3
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INICIATIVAS INCLUÍDAS NO PLANO SERGIPE MAIS JUSTO

0394 - Implantação e manutenção de Hortas comunitárias;

0395 - Implantação e manutenção de Cozinhas Comunitárias;

0398 - Ampliação do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, nas modalidades 

Leite e Compra Direta com Doação Simultânea, através da inclusão de novos 

municípios.



0400 - Adequar a estrutura organizacional da Secretaria através da 
regulamentação da Lei;

0404 - Implementar programa de incentivo a boas práticas de gestão;

0405 - Fortalecer a elaboração de projetos e a captação de recursos;

0416 - Implantar o Plano Estadual de Formação/Capacitação Continuada dos 
Gestores, Trabalhadores do SUAS, do Programa Bolsa Família e CadÚnico e 
Conselheiros da Assistência Social e outros operadores da rede socioassistencial;

0422 - Promover cursos de qualificação profissional;

0428 - Implantar o Sistema Estadual de defesa civil;

0430 - Implantar ações de Prevenção e Preparação para Emergências e Desastres 
(SPPED);

0434 - Implantar Projeto de Avaliação e Mapeamento de Áreas Riscos de Desastres.

0413 - Formalizar convênios para repasse de recursos com o objetivo de construir 
os equipamentos (CRAS e CREAS);

0419 - Garantir a estruturação e manutenção dos Conselhos de Assistência Social 
(Estadual e Municipais);

0423 - Apoiar arranjos produtivos de baixa renda;

0433 - Apoio à implantação das Coordenadorias e Fundos de Defesa Civil em nível 
municipal;

Realização de Concurso Público, em conformidade com a NOB;

Efetivar o cofinanciamento para os 75 municípios que executam os serviços da 
Proteção Social Básica (PSB);

Efetivar o cofinanciamento para os 75 municípios que executam os serviços da 
Proteção Social Básica Especial (PSE);

Ampliar a cobertura dos serviços por meio da construção de 40 CRAS e 20 CREAS;

Capacitar 100% dos Gestores, Trabalhadores do SUAS, do Programa Bolsa Família 
e CadÚnico e Conselheiros da Assistência Social e outros operadores da rede 
socioassistencial;

100% dos Conselhos de Assistência Social equipados;

Apoiar 100 projetos de arranjos produtivos locais;

Implantar Feiras da Agricultura Familiar em 13 municípios;

Mapeamento das áreas com riscos de desastres em Sergipe realizado;

100% dos municípios com Coordenadorias de Defesa Civil implantadas.

Exemplos
de

Indicadores

0014 - Assistência Social e Inclusão Produtiva – R$ 198 milhões
Denominação e Unidade de Medida

Índice de Desenvolvimento Humano - (0-1)

Índice de Desenvolvimento Familiar - (0-1)
Número de Famílias pelo Bolsa Família - (Percentual)

Iniciativas

Metas

Data

2000
2010
2010

Índice
0,68
0,56
65,5

Macrodesafio IV - Ampliar a infraestrutura social e promover 
inclusão produtiva dos vulneráveis e dos “invisíveis”
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INICIATIVAS INCLUÍDAS NO PLANO SERGIPE MAIS JUSTO

0409 - Fortalecer a gestão das organizações da sociedade civil e consolidar a 
rede de assistência e políticas sociais de Sergipe;
0411 - Repasse de recursos estaduais de forma regular e automática para os 
Fundos Municipais da Assistência Social para Proteção Social Especial (PSE);
0412 - Implantar serviços de 09 Casas-Lares, sendo 05 municipais e 4 
territoriais de forma regular e automática para os Fundos Municipais da 
Assistência Social;

0424 - Apoiar a comercialização dos produtos da agricultura familiar;

0425 - Implantação de Unidades Produtivas;

0426 - Apoio a Grupos Produtivos de Famílias em Situação de Vulnerabilidade;

0427 - Operacionalizar o Programa Estadual de Complementação de Renda 
(Mão Amiga).



0437 - Elaborar e implementar o Plano Estadual de Promoção, Proteção e Defesa do 

Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária;
0440 - Reformar e ampliar as unidades de atendimento às medidas protetivas da 

Renascer;
0443 - Prestar assistência as famílias das crianças e adolescente atendidos pela 

Fundação Renascer;
0444 - Capacitar todos os adolescentes atendidos pela Fundação Renascer;

0454 - Promover capacitação e assessoramento para implantação e funcionamento 

do SIPIA em todos os municípios Sergipanos, para o efetivo registro dos casos de 

violência sexual;
0456 - Monitorar a implementação do Sistema de Aviso Legal por Violência, Maus 

Tratos e Exploração contra Crianças e Adolescentes (SALVE) nos equipamentos de 

assistência social;
0459 - Realizar estudos das causas/fatores de vulnerabilidade e modalidade de 

violência sexual contra crianças e adolescentes;
0460 - Atendimento no serviço de referência de violência sexual da saúde 

(Maternidade Nossa Senhora de Lourdes);
0462 - Coordenar PETI no âmbito estadual, prestar assessoria aos municípios e 

realizar capacitações para os técnicos da área;
0464 - Realizar anualmente encontro cultural e artístico das crianças atendidas 

pelo PETI.

0446 - Reformar e ampliar as unidades do sistema de atendimento socioeducativo;
0447 - Construir unidades socioeducativas de atendimento no interior do Estado;
0449 - Implementar cursos profissionalizante e programas de estágios para 

adolescente;
0452 - Prestar assistência às famílias e adolescentes egressos; 

Elaboração do Plano Estadual de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 
Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária;
Ampliação e reforma de quatro Unidades de atendimento as medidas protetivas
Implantação do Sistema de monitoramento de medidas protetivas;
Ampliação e reforma de cinco unidades de atendimento às medidas 
socioeducativas;
Construção de duas unidades de atendimento às medidas socioeducativas;
Implantação de sistema de monitoramento para a política estadual de atenção à 
criança e o adolescente em situação de risco;
Implementação de um Plano de Capacitação Continuada;
Implantação do Sistema de Informações para a Infância e a Adolescência (SIPIA);
Realização de diagnóstico sobre a situação do Trabalho Infantil no Estado;
Realização de quatro encontros culturais e artísticos das crianças atendidas pelo 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), do Governo Federal.

Exemplos
de

Indicadores

0015 - Promoção dos Direitos das Crianças e do Adolescente – R$ 22 milhões
Denominação e Unidade de Medida

Atendimento em Medidas Protetivas - (Unidade)

Taxa de Reincidentes em Medidas Protetivas - (Percentual)
Taxa de Reinseridos ao Convívio Social em Medidas Protetivas - (Percentual)

IniciativasMetas

Data

2010
2010
2010

Índice
365
7
57

Macrodesafio IV - Ampliar a infraestrutura social e promover 
inclusão produtiva dos vulneráveis e dos “invisíveis”
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0466 - Elaborar Projetos Executivos para Sistemas de Abastecimento de Água;

0468 - Duplicação da Adutora Sertaneja - trecho Povoado da Mata/Aquidabã;

0469 - Conclusão da 1ª Etapa das obras da Barragem do Poxim-Açú;

Adutoras e Reservatórios;

0471 - Ampliar o Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Itabaianinha, 

Umbaúba e Tomar do Geru;

0472 - Ampliar o Sistema Integrado de Abastecimento de Água da Adutora Alto 

Sertão, Nossa Senhora da Glória, Moita Bonita e Povoados;

0473 - Ampliar o Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Santana do São 

Francisco, no Povoado Brejo da Conceição;

0475 - Conclusão da 2ª Etapa das obras da Adutora do São Francisco;

0478 - Ampliar sistemas de esgotamento sanitário na Grande Aracaju;

0467 - Melhorar os Sistemas de Abastecimento de Água, em Sedes e Povoados;

0470 - Implantação da 2ª etapa da Barragem do Poxim-Açú, com a construção de 

0474 - Ampliar o Sistema de Abastecimento de Água de diversos municípios 

(FUNASA);

0476 - Elaborar Projetos Executivos para Sistemas de Esgotamento Sanitário;

0477 - Implantar sistema de esgoto sanitário em municípios 

(PAC/CODEVASF/FUNASA);

0479 - Ampliar o número de domicílios particulares permanentes com rede 

coletora de esgoto.

Ampliar em 200 localidades, principalmente na área rural, o atendimento do 
abastecimento de água;
Fortalecer os Sistemas Integrados de abastecimento de água de Itabaianinha e da 
adutora do Alto Sertão;
Ampliar o número de domicílios particulares permanentes com serviço de rede 
geral de abastecimento de água;
Melhorar os Sistemas de abastecimento de Água existentes nos 71 Municípios 
Operados pela DESO;
Atingir o índice de 42% de atendimento à população de Sergipe com esgotamento 
sanitário;
Atender 15 sedes municipais no interior do Estado com sistema de esgotamento 
sanitário implantado e operando.

Exemplos
de

Indicadores

0016 - Oferta de Água e Saneamento Básico – R$ 2.2 bilhões
Denominação e Unidade de Medida

Índice de Atendimento de Água (Total) - (Percentual) 

Índice de Atendimento de Esgoto (Urbano) - (Percentual) 
Índice de Perdas Físicas de Água - (Percentual) 

IniciativasMetas

Data

2000
2010
2010

Índice
78,00
17,07
57,00

Macrodesafio IV - Ampliar a infraestrutura social e promover 
inclusão produtiva dos vulneráveis e dos “invisíveis”
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0482 - Desenvolver o banco de dados dos processos licitatórios, dispensas e 

inexigibilidades;
0503 - Realizar estudos e pesquisas socioeconômicas para o Estado contemplando 

os eixos de economia, estatísticas, geografia e políticas públicas;
0511 - Estimular a participação popular na definição das políticas públicas de 

governo (PPA-Participativo);
0515 - Promover a Ampliação das ações de atendimento ao cidadão, com vistas a 

proporcionar maior cobertura nos municípios Sergipanos;
0524 - Promover a melhoria da formação profissional dos servidores com foco em 

resultados da modernização da gestão e no cumprimento do planejamento 

estratégico do Governo;
0544 - Implementar ações e ferramentas de modernização na Administração 

Pública Estadual (e-DOC, i-Gesp, web conference, entre outras);
0552 - Implementar o Programa de Modernização da Administração das Receitas e 

da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial das Administrações Estaduais (PMAE);
0554 - Promover, em articulação com as diversas esferas de Governo, a Assembléia 

Legislativa, organizações não governamentais, movimentos sociais e sindicais, 

prefeituras, setor privado e outros atores, ações que potencializem os resultados 

das políticas públicas;
0557 - Implementar e avaliar a política de Comunicação Social do Governo de 

Sergipe;
0572 - Incrementar a transparência e fomentar a participação popular e o controle 

social no planejamento, execução e resultados das políticas públicas, prevenir e 

combater à corrupção e à impunidade, para fortalecer a democracia e o estado 

democrático de direito;
0584 - Acompanhamento de indicadores estabelecidos no PPA;
0600 - Consolidar a Procuradoria Itinerante.

Banco de dados de processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade e contratos 
implantado.Implantar o Observatório de Sergipe;
Avaliar anualmente o cumprimento das metas estratégica deste Plano 
Plurianual;
Implantação do novo plano da Regulamentação de Cargos e Atribuições;
Capacitar os servidores do órgão conforme as novas estruturações 
administrativas;
Promover a melhoria contínua do Portal da Transparência com o objetivo de 
atender as exigências legais e ampliar o volume de informações do Governo de 
Sergipe ao acesso da sociedade;
Aperfeiçoar a sistemática de prestação de contas anuais do Poder Executivo 
Estadual, por meio do i-Gesp;
Implantar mecanismos de acompanhamento dos programas e ações do 
Governo de Sergipe.

Exemplos
de

Indicadores

0017 - Planejamento e Gestão Governamental – R$ 449 milhões
Denominação e Unidade de Medida

Tempo Médio para a Concessão da Aposentadoria - (Semana)

Quantidade de Beneficiários Contribuintes Estaduais do Ipesaúde - (Unidade)
Percentual de Órgão/Entidade com Contas Regulares - (Percentual)

IniciativasMetas

Data

2010
06/2011
05/2011

Índice
8

50.667
90

Macrodesafio V - Promover gestão pública com inovação e qualidade
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0610 - Planejar e Implantar a interligação litorânea de Sergipe com os Estados de 

Pernambuco, Alagoas e Bahia;
0611 - Ampliar a rede estadual de rodovias pavimentadas;
0612 - Adequar, restaurar e manter as rodovias e pontes estaduais;
0613 - Substituir, por estruturas de concreto, as pontes e pontilhões de madeira das 

rodovias estaduais não pavimentadas;
0614 - Elaborar projetos de manutenção da sinalização horizontal e vertical das 

rodovias estaduais;

0627 - Construção e Infraestrutura em Núcleos Habitacionais;
0629 - Construção de Aterros Sanitários;
0634 - Construção de Macro-drenagens e drenagens em áreas urbanas;

0641 - Planejar e implantar alternativas de modalidades de transporte coletivo 

de passageiros.

0616 - Construir uma nova ponte sobre o Rio São Francisco;
0618 - Implantar um novo acesso viário do entorno do aeroporto (nova rodovia 

Alexandro Alcino, duplicar as rodovias OBA I, OBA II e José Prudente e construir 

novo traçado das rodovias Julio Cezar Leite e Ildete Falcão);
0619 - Retirar interferências externas ao sítio aeroportuário (Desmontar 

parcialmente o morro da Piçarra e Remanejar o reservatório R-5 da DESO);
0621 - Implantar/duplicar viadutos localizados em vias estruturantes de Aracaju;
0622 - Construir /Ampliar as Vias estruturantes na Região Metropolitana de 

Aracaju;
0624 - Implantar a expansão da rede de gasodutos na região litorânea;
0626 - Construção, ampliação e recuperação de equipamentos Urbanos e 

Comunitários;

0639 - Implantar a ouvidoria e criar canais de comunicação com os usuários de 

transporte coletivo;

Pavimentar 250 km de rodovias estaduais;
Recuperar, adequar e manter 280 quilômetros de rodovias estaduais;
Construir 1 Ponte sobre o rio São Francisco;
Construir 20 Pontes de concreto, substituindo as pontes existentes de madeira;
Elaborar o projeto do complexo aeroportuário de Aracaju e implantar a 
infraestrutura rodoviária do entorno do sítio aeroportuário;
Construir 03 Vias estruturantes e 02 viadutos na Região Metropolitana de 
Aracaju;
Efetuar 15.000 ligações em domicílios rurais;
Implantar 43.752 metros de rede para Gás Natura;.
Construir, ampliar e recuperar 26 equipamentos Urbanos e Comunitários;
Construir 01 obra de macro-drenagem/drenagem;
Reduzir em 60% as infrações de transporte coletivo intermunicipal de 
passageiros;
Ampliar a oferta de transporte coletivo intermunicipal de passageiros.

Exemplos
de

Indicadores

0018 - Infraestrutura Urbana, Logística e Energética – R$ 1.3 bilhão
Denominação e Unidade de Medida

Rodovias Estaduais em Bom Estado de Conservação - (Percentual)

Veículo de Transporte Intermunicipal Registrados - (Unidade)
Ligações Elétricas em Domicílios Rurais no Programa Luz para Todos - (Unidade)

Iniciativas

Metas

Data

2010
2010
2010

Índice
56,00
813

61.000

Macrodesafio VI - Ampliar a integração logística e transformar a infraestrutura urbana
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INICIATIVAS INCLUÍDAS NO PLANO SERGIPE MAIS JUSTO

0623 - Realizar ligações de energia elétrica em domicílios rurais (luz para 

todos);



0643 - Produção de núcleos habitacionais para reassentamento de famílias 

residentes em áreas de risco ou de degradação ambiental;

0644 - Implantação de infraestrutura para novos núcleos habitacionais e em 

agrupamentos de habitações já consolidados, oriundos do Programa Operações 

Coletivas com base na Resolução nº 518/FGTS e do INCRA;

0646 - Produção e reestruturação de núcleos habitacionais para assentamento de 

famílias em situação de vulnerabilidade social, através do Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social (FNHIS) e do Programa de Subsídio à Habitação de 

Interesse Social (PSH);

0647 - Produção de núcleos habitacionais para atender as demandas de moradia 

dos funcionários públicos;

0648 - Implementação de instrumentos da regularização fundiária de áreas 

públicas destinadas a habitação de interesse social;

Construção de 21.300 casas, para famílias com renda de até 03 
salários mínimos.

Exemplo
de

Indicador

0019 - Habitação – R$ 314 milhões
Denominação e Unidade de Medida

Déficit Habitacional em Sergipe - (Unidade)

Iniciativas

Metas

Data

2007

Índice

72.547

Macrodesafio VI - Ampliar a integração logística e transformar a infraestrutura urbana
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INICIATIVAS INCLUÍDAS NO PLANO SERGIPE MAIS JUSTO

0645 - Produção de unidades habitacionais, através do Programa Nacional de 

Habitação Rural (PNHR), do Fundo de Combate a Pobreza, em parceria com a 

Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social (SEIDES) 

ou de outras fontes de recursos disponíveis no âmbito Estadual ou Federal;

0649 - Planejamento e implementação de novos projetos para atendimento de 

futuras demandas habitacionais.



0650 - Implantação de infraestrutura urbana e mobilidade mediante pavimentação 

de ruas, urbanização de praças, urbanizações turísticas, construção e reforma de 

terminais rodoviários;
0651 - Construção e reforma de equipamentos públicos (creches, centros 

comunitários, delegacias, destacamento de corpo de bombeiros, ginásios de 

esportes e quadras de esportes);
0657 - Elaboração de Estudos de Viabilidade Técnico-Econômica para mercados 

territoriais, entreposto pesqueiro, Vila do Artesão;
0660 - Implantação de complexos empresarias integrados, mercados territoriais, 

centros vocacionais tecnológicos;

0664 - Capacitação dos técnicos municipais, representantes de organizações 

sociais e delegados do processo de Planejamento Participativo em elaboração de 

projetos;
0665 - Elaboração de estudos e implantação de projetos (pavimentação, 

abastecimento de água, equipamentos urbanos e projetos produtivos);

0662 - Modernização do planejamento e da gestão pública mediante a formação de 

consórcios intermunicipais e elaboração dos seguintes estudos: Planos Diretores de 

Desenvolvimento Urbano, com base na Lei Federal 10.257/2001 (Estatuto das 

Cidades); Planos Diretores de Saneamento Básico; Planos Regionais e Municipais de 

Saneamento Básico; Plano Estadual de Habitação de Interesse Social; Plano de 

Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros;

0667 - Implantação de Projetos Produtivos;
0668 - Realizações de capacitações breves a partir das demandas e potencialidades 

identificadas nas comunidades que visem à autonomia financeira e a possibilidade 

de melhoria de renda das famílias e seus membros.

Construção de um terminal rodoviário;
Construção de centro cultural em Laranjeiras;
Construção de um Destacamento de Bombeiros Militar;
Construção de cinco escolas profissionalizantes;
Construção de um entreposto de pesca;
Construção de cinco mercados territoriais;
Construção de quatro Complexos Empresariais Integrados (CEI's);
Construção de dois Centros Vocacionais Tecnológicos;
Elaboração de 01 Plano de Transporte Rodoviário Intermunicipal;
Elaboração de 46 Planos Diretores de Desenvolvimento Urbano;
Implantação de 42 projetos de sistemas de drenagem, manejos das águas pluviais 
e pavimentação (paralelepípedo e empiçarramento);
Implantação de 21 equipamentos urbanos;
Implantação de 19 projetos produtivos.

Exemplos
de

Indicadores

0020 - Sergipe Cidades – R$ 787 milhões
Denominação e Unidade de Medida

Taxa de Matrículas no Ensino Profissional no Interior em relação ao Total de Matrículas no Ensino Profissional - (Percentual)

Pessoas com Empregos formais em Tobias Barreto - (Unidade)
Municípios com Plano Diretor Aprovado - (Unidade)

Iniciativas

Metas

Data

2008
2009

07/2011

Índice
32

2.674
29

Macrodesafio VI - Ampliar a integração logística e transformar a infraestrutura urbana
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INICIATIVAS INCLUÍDAS NO PLANO SERGIPE MAIS JUSTO

0666 - Implantação de infraestrutura social (sistemas de abastecimento de água, 

pavimentação ou revestimento primário de vias, equipamentos urbanos 

destinados ao lazer e/ou às atividades produtivas locais).
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0669 - Consolidação dos Arranjos Produtivos;

0691 - Análises de solos e águas, para a concessão de crédito agrícola e gestão de 

recursos hídricos;

0702 - Fomento à Gestão da Produção do Artesanato;

0704 - Criação de Identidade Visual da Sergipanidade Artesanal;

0705 - Capacitação dos Artesãos e Formação de Multiplicadores para Qualificação 

de Mao-de-Obra auxiliar;

0706 - Participação dos Artesãos em Feiras e Eventos Estaduais, Nacionais e 

Internacionais;

0707 - Comercialização de Produtos de Empreendimento Formais e Informais;

0671 - Política Energética do Estado Elaborada;

0675 - Implantação de infraestrutura em áreas industriais;

0681 - Construção e implantação do Parque Tecnológico;

0682 - Construção e implantação Centro Vocacional Tecnológico (CVT);

0685 - Ampliação dos projetos de pesquisas científicas e tecnológicas;

0686 - Expansão da oferta de bolsas de estudos científicos e de inovação;

0690 - Realização de pesquisas tecnológicas, principalmente para Micro e 

Pequenas Empresas;

0694 - Implantação do Laboratório de Controle de Qualidade de Biocombustíveis;

0699 - Operacionalização da Rede de Unidades do Sistema Público de Emprego, 

Trabalho e Renda – NAT/SINE (Cadastro do Trabalhador, Seguro Desemprego, CTPS);

0701 - Construção do Centro de Atendimento ao Trabalho (CEAT);

0708 - Atualização do parque tecnológico;

0709 - Expansão da rede de atendimento.

Garantir a Participação da produção industrial sergipana na produção industrial 

do Nordeste de no mínimo 5,0%;

Atrair para a ZPE um número de empresas exportadoras no mínimo de 5 

empresas;

Assegurar a consolidação de 10 APLs;

Assegurar a criação de uma Política Energética para o Estado de Sergipe;

Gerar 12.500 postos de trabalho;

Implantação do Parque de Verificação Metrológico;

Aumento de 60% do número de trabalhadores(as) jovens qualificados(as) 

inseridos(as) no mercado de trabalho;

Construção do Centro de Atendimento ao Trabalhador (CEAT);

Motivar os artesãos a se agregarem as Associações e/ou Cooperativa e o 

empreendedorismo.

Exemplos
de

Indicadores

0021 - Política de Desenvolvimento Produtivo e Ciência e Tecnologia – R$ 374 milhões
Denominação e Unidade de Medida

Empregos Gerados - (Unidade)

Número de Trabalhadores(as) Colocados(as) no Mercado de Trabalho pelos Nats / SINEs - (Unidade)
Numero de Artesãos Sergipanos Habilitados - (Unidade) 

Iniciativas

Metas

Data

2010
Índice
23.788
4.213
3.068

Macrodesafio VII - Potencializar a competitividade da economia sergipana

2010
2010
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INICIATIVAS INCLUÍDAS NO PLANO SERGIPE MAIS JUSTO

0678 - Formação de empreendedores;

0698 - Qualificação Social e Profissional (Programa Novos Rumos);

0710 - Disponibilização de crédito para o desenvolvimento.



0711 - Ampliação da força de trabalho da ATER com formação agronômica e social;
0720 - Estruturação de bancos de sementes, aquisição e distribuição de sementes à 

agricultura familiar;
0721 - Produção, aquisição e distribuição de mudas para diversificação da 

fruticultura;
0722 - Diversificação de explorações agropecuárias, com ênfase na fruticultura;
0725 - Qualificação da gestão de agroindústrias familiares;
0726 - Combate à desertificação no Semiárido;
0727 - Defesa sanitária animal e vegetal;
0728 - Criação da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Sergipe;
0730 - Revitalização e modernização de perímetros irrigados;
0735 - Assistência técnica a perímetros e áreas privadas de irrigação;
0738 - ATER à Agricultura Familiar (PRONAF) e outros Programas;
0746 - Incentivo à realização de feiras livres da agricultura familiar e feiras 

agroecológicas;
0762 - Exposições agropecuárias;
0765 - Instalação de frigoríficos regionais em parceria com a iniciativa privada;
0769 - Reforma e recuperação de matadouros.

Promover o fortalecimento da bovinocultura no Estado, por meio da introdução 
de 10.000 novilhas geneticamente melhoradas para a produção de leite;
Efetuar revitalização e modernização de infraestruturas em 6 perímetros 
irrigados;
Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) a 40.000 beneficiários do Programa 
da Agricultura Familiar (PRONAF);
Atendimento a 9.500 famílias beneficiárias do Programa de Combate à Pobreza 
Rural em Sergipe (PCPR).

Exemplos
de

Indicadores

0022 - Produção Agropecuária e Desenvolvimento Rural – R$ 269 milhões
Denominação e Unidade de Medida

Taxa de Atendimento a Agricultores Familiares com Assistência Técnica Estatal - (Percentual)

Taxa de Áreas com Cultivos Irrigados nos Perímetros Públicos de Sergipe, Exceto o Platô de Neópolis - (Percentual)
Taxa de Animais Livres de Febre Aftosa com Vacinação - (Percentual)

Iniciativas

 Metas

Data

2010
Índice

48
49

100

Macrodesafio VII - Potencializar a competitividade da economia sergipana
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INICIATIVAS INCLUÍDAS NO PLANO SERGIPE MAIS JUSTO

0724 - Intensificação de parcerias com mercados institucionais e mercado em 

geral para absorção da produção da agricultura familiar;
0736 - Implantação do Canal de Xingó;
0737 - Implementação do Programa Nacional de Garantia-Safra;
0739 - Implementação do Projeto Dom Távora;
0740 - Implementação do Programa de Combate à Pobreza Rural (PCPR);

0742 - Agricultura familiar;

0743 - Assessoria técnica à agricultura familiar em tecnologia, infraestrutura, 

máquinas e equipamentos e distribuição de insumos;

0744 - Construção, Recuperação, Manutenção de Poços, Sisternas, Aguadas e 

Barragens (Acesso à Água);

0747 - Aquisição de imóveis rurais para assentamento de agricultores sem 

terra (PNRA);

0748 - Regularização fundiária de imóveis rurais;

0749 - Implementação do Programa de Crédito Fundiário;

0750 - Implementação da Assessoria Técnica, Ambiental e Social (ATES);

0751 - ATER a assentamentos rurais.



0772 - Publicar antecipadamente o calendário de feiras e eventos que o Estado 

participará;
0773 - Subsidiar o custo de aluguel do espaço no stand da feira ou evento;
0774 - Elaborar Guia do Investidor Turístico;
0775 - Realizar oficinas sobre investimentos turísticos em Sergipe;
0776 - Criação, ampliação ou renovação de empreendimentos turísticos;
0778 - Formatar e executar Plano de Comunicação e Marketing do Destino Sergipe;
0780 - Facilitar o acesso aos produtos associados ao turismo;

0793 - Construir novo Centro de Exposições e Eventos;

0796 - Definir um Calendário de Eventos Turísticos;
0800 - Realizar inventário turístico;

0783 - Realizar capacitações com os trabalhadores das atividades características 

do turismo;
0788 - Realizar obras de reforma, restauração e revitalização de patrimônios 

culturais de interesse turístico;
0789 - Implantar projeto de sinalização turística e interpretativa de unidades 

museais;
0790 - Construir obras de infraestrutura viária;

0794 -Criar e implantar novos equipamentos turísticos/culturais (Praça da Ponta 

do Saco, museu do Cangaço e Cidade Cenográfica);
0795 - Implementar e complementar sinalização turística;

0801 - Criar novos produtos;
0802 - Ampliar e diversificar os segmentos turísticos (elaborar e implantar 

roteiros).

Contar com a participação de 40 distintos empreendimentos nas diferentes 
feiras e eventos;
300 empreendimentos turísticos criados, ampliadas ou renovados;
Realização de 608 distintas promoções do destino Sergipe;
100% dos Alojamentos cadastrados e estabelecimentos de alimentação 
utilizando produtos sergipanos em seus serviços;
Realizar 36 eventos educativos para a prevenção do turismo com finalidades 
sexuais;
200 estabelecimentos cadastrados no Cadastur participando de eventos de 
qualificação;
Realizar 40 obras estruturantes;
Apoiar a realização de 360 eventos;
Criação de 10 segmentos e produtos turísticos.

Exemplos
de

Indicadores

0023 - Desenvolvimento do Turismo – R$ 233 milhões
Denominação e Unidade de Medida

Passageiros no Aeroporto Santa Maria - (Unidade)

Taxa de Ocupação Média Anual Hoteleira - (Percentual) 
Empregos Formais nas Atividades Características do Turismo - (Percentual)

IniciativasMetas

Data

2010
Índice

940.389
60,00
4,00

Macrodesafio VII - Potencializar a competitividade da economia sergipana
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0803 - Criação de Unidades de Conservação da Natureza;

0808 - Produção e Impressão de Livros Vermelhos da Fauna e Flora Ameaçadas de 

Sergipe;
0809 - Implementação do Plano Estadual de Florestas;
0810 - Elaboração de Anteprojeto de Lei para Pagamento por Serviços 

Ecossistêmicos;
0811 - Recuperação de Áreas de Preservação Permanente em Sub-bacias 

Hidrográficas;
0812 - Elaboração do Plano Estadual de Educação Ambiental;
0816 - Realização de Sensibilizações para a A3P em Órgãos da Administração 

Estadual;

0820 - Formulação da Política Estadual de Gerenciamento Costeiro;
0821 - Implantação do Plano Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos 

Efeitos da Seca;

0833 - Aquisição e Instalação de Radar Meteorológico;
0835 - Fiscalização do Uso dos Recursos Hídricos;
0838 - Elaboração do Plano Diretor de Abastecimento de Água do Semi-Árido 

Sergipano;
0840 - Apoio à Manutenção de Comitês de Bacias Hidrográficas;

0804 - Elaboração de Planos de Manejo para Unidades de Conservação da Natureza;

0817 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico Econômico do 

Estado;

0822 - Criação e Fortalecimento de Consórcios Públicos;
0823 - Criação de Sistema Estadual de Dados e Informações sobre Resíduos Sólidos;

0844 - Recuperação de Perímetros Irrigados.

Criar oito Unidades de Conservação da Natureza no Estado e Consolidar o Sistema 
de Gestão em doze Unidades de Conservação;
Elaborar quatro Planos de Manejo para Unidades de Conservação da Natureza;
Implantar Sistema de Abastecimento em uma Unidade de Conservação da 
Natureza;
Elaborar um inventário florestal abrangendo todo o Estado de Sergipe;
Produzir dois livros vermelhos da fauna e flora ameaçadas de Sergipe;
Implementar um Plano Estadual de Florestas no território sergipano;
Recuperar áreas de preservação permanente em quatro sub-bacias 
hidrográficas;
Elaborar 01 Plano Estadual de Educação Ambiental;
Capacitar 1.000 pessoas para a gestão ambiental sustentável;
Realizar sensibilização para a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) 
em 22 órgãos estaduais;
Elaborar e implementar o Zoneamento Ecológico Econômico do Estado.

Exemplos
de

Indicadores

0024 - Gestão e Proteção Ambiental e de Recursos Hídricos – R$ 42 milhões
Denominação e Unidade de Medida

Instrumentos Legais e Normativos Elaborados - (Unidade)

Áreas Protegidas como Percentagem da Área Total do Estado - (Percentual) 
Pessoas Capacitadas no Processo de Gestão Ambiental - (Unidade)

 Iniciativas

Metas

Data

12/2010
Índice
16,0
12,06
3.846

Macrodesafio VIII - Promover o desenvolvimento com proteção dos recursos naturais
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INICIATIVAS INCLUÍDAS NO PLANO SERGIPE MAIS JUSTO

0841 - Recuperação de Sistemas de Dessalinização;
0842 - Implantação de Sistemas de Dessalinização.



0853 - Criação e delimitação de áreas protegidas;
0854 - Reenquadramento dos Corpos d'Água;
0856 - Incentivos econômicos e pagamentos para serviços ambientais;
0857 - Definir áreas degradadas a serem recuperadas;
0858 - Reflorestamento para fins energéticos;
0863 - Fortalecimento do comitê da bacia hidrográfica do Rio Sergipe;
0865 - Elaboração do Zoneamento ecológico-econômico;
0866 - Elaboração de Sistema de Informações Geográficas (SIG) para a área 

ambiental e Implantação do sistema integrado de licenciamento ambiental e de 

outorga do uso da água;
0867 - Monitoramento da qualidade das Águas dos rios, reservatórios e estuário da 

BHSE;
0870 - Apoio a municípios na criação e implementação de processos para a gestão 

integrada de resíduos sólidos na Bacia Hidrográfica do rio Sergipe (BHSE);
0873 - Implementação da Política e do Plano Estadual de Educação Ambiental;
0881 - Perfuração e reabilitação de poços tubulares profundos;
0882 - Implantação de irrigação localizada e de Sistemas de irrigação familiar;
0883 - Recuperação das áreas de reserva legal e de preservação permanente dos 

perímetros irrigados;
0884 - Transição da agricultura convencional para a agricultura ecológica;
0885 - Capacitação de agricultores na gestão de recursos naturais, através da 

COHIDRO e da EMDAGRO;
0886 - Implantação de modelo de gestão de sistemas de abastecimento e de 

Sistema sanitário e sumidouros em comunidades rurais;
0888 - Recuperação e ampliação do Centro de Difusão de Agroecologia e 

implantação de Propriedades de Referencia;
0889 - Implantação de área de coleta de embalagem de agrotóxicos.

Implementar 10 instrumentos de gestão ambiental e de recursos hídricos;
Desenvolver estudos e implementar ações de gestão e regulação de serviços;
Desenvolver estudos e implementar ações de comunicação social e educação 
ambiental;
Modernizar e recuperar 02 perímetros públicos de irrigação;
Promover melhorias na infraestrutura hídrica e ações de gestão ambiental;
Fortalecimento institucional da Secretaria de Estado da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural (SEAGRI), Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de 
Sergipe (EMDAGRO) e a Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e 
Irrigação de Sergipe (COHIDRO);
Promover melhorias estruturais e de eficiência operacional da infra-estrutura 
hídrica urbana de saneamento ambiental na BHSE;
Implantação de 07 sistemas de coleta e tratamento de esgotos domésticos;
Implantação de 01 sistema de drenagem urbana.

Exemplos
de

Indicadores

0025 - Águas de Sergipe – R$ 112 milhões
Denominação e Unidade de Medida

Reduzir a Carga de Poluição de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) / ano - (Tonelada)

Criação, Expansão e Manejo de Área de Conservação Ambiental na Bacia do Rio Sergipe - (Percentual) 
Ligações Domiciliares de Esgoto Sanitário nos Municípios que Estão Inseridos no Escopo do Programa - (Unidade) 

IniciativasMetas

Data

2010
Índice
1.427
1,76

55.000

Macrodesafio VIII - Promover o desenvolvimento com proteção dos recursos naturais
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Para que as políticas públicas elencadas no Planejamento Estratégico do Governo de Sergipe 

tenham efetividade é imprescindível a elaboração de planos de ação em que estejam definidas as 

metas, os indicadores de desempenho, os responsáveis, os prazos, as fontes de financiamento e a 

discriminação dos recursos financeiros. O acompanhamento, monitoramento e avaliação desses planos 

de ação serão realizados por uma nova estrutura de controle finalístico: a Sala de Situação. 
A Sala de Situação é parte da estrutura de planejamento, gestão e controle das ações 

estratégicas de Governo, está 

i n s t a l a d a  n a  S e c r e t a r i a  d e  

Planejamento, Orçamento e Gestão 

( S E P L A G )  e  é  v i n c u l a d a  à  

Superintendência de Monitoramento e 

Avaliação de Políticas Públicas 

(SUMAP).

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPA – SALA DE SITUAÇÃO

INTERVENÇÃO

TOMADA DE
DECISÃO

CONHECIMENTO

INFORMAÇÕES

DADOS

NÚCLEO DECISÓRIO DO
GOVERNO

ESTUDOS E
ANÁLISES

NÚCLEO DECISÓRIO DO
GOVERNO
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O objetivo da Sala de Situação é validar projetos estratégicos para o Governo de Sergipe e, 

consequentemente, monitorar e avaliar programas e ações prioritários em execução, previstos no Plano 

Plurianual (PPA), propiciando uma visão global sobre a implementação, execução e resultados das 

políticas públicas, de modo a subsidiar a tomada de decisão pelo núcleo estratégico de governo.
O acompanhamento e monitoramento das ações são feitos por Núcleos de Governança em 

quatro áreas estratégicas, o que permite um tratamento mais integrado e interdisciplinar de questões 

que perpassam as competências específicas de cada órgão ou entidade da Administração Pública 

Estadual.

GESTÃO PÚBLICA

INFRAESTRUTURA

DESENVOLVIMENTO
SOCIOECONÔMICO E
PROJETOS ESPECIAIS

PROJETOS 
SOCIAIS

Fazenda - Controle Interno - Planejamento - Gestão

Habitação - Logística - Esgotamento Sanitário - Abastecimento de Água

Turismo - Agricultura - Ciência e Tecnologia - Economia - Meio Ambiente

Sáude - Educação - Inclusão Social - Cultura - Segurança Pública
 - Justiças - Esportes
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Promove as atribuições 
da sala de situação e 
coordena os gestores 
dos núcleos

P r o p õ e  a j u s t e s  e  
soluções

E x e c u t a  a s  a ç õ e s  
prioritárias de governo

E n c a m i n h a  a s  
informações para Sala de 
Situação 

Promove a articulação 
com os secretários

Atua na resolução de 
impasses e colabora na 
tomada de decisão

Acompanha  a s  meta s  
prioritárias de governo

 Produz relatórios gerenciais 
de monitoramento

DIRETORES DOS NÚCLEOS DA 
SALA DE SITUAÇÃO

SECRETÁRIO DA SEPLAG

MONITORAMENTO

SUPERINTENDENTE
DA SUMAP EQUIPE DAS SECRETARIAS

ACOMPANHAMENTO AO LONGO DO MÊS
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DIRETOR DA SALA
DE SITUAÇÃO

EQUIPE DA SEPLAG
(MONITORAMENTO, SUPES,
 LICITAÇÕES, ORÇAMENTO,
CONVÊNIOS, PATRIMÔNIO)

REPRESENTANTES
DOS ÓRGÃOS

ENVOLVIDOS NO
PROJETO

INTERVENIENTES
(SEFAZ, PGE, CGE,
SEGOV, CASA CIVIL)

SECRETÁRIO 
DO PROJETO

Reuniões coordenadas pelo 
Secretário responsável pelo 
projeto estratégico

São discutidos os resultados 
alcançados, o cumprimento das 
metas e os principais obstáculos 
identificados

ATA DE
PROVIDÊNCIAS

(Proposta de
encaminhamentos
para  solução dos

problemas identificados)

REUNIÕES MENSAIS DE MONITORAMENTO DO PROJETO PRIORITÁRIO
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DIRETOR DA SALA
DE SITUAÇÃO

SECRETÁRIO 
DA SEPLAG

SECRETÁRIO
DO PROJETO
ESTRATÉGICO

SECRETÁRIOS
ENVOLVIDOS 
NO PROJETO

Discussão de entraves e cobrança dos encaminhamentos fixados nas 
atas de providências
Validação conjunta de informações para feitura do Relatório Gerencial 
de Monitoramento
Proposta de encaminhamentos que envolvam a intersetorialidade
Preparação da Reunião de Avaliação do Programa Estratégico com o 
Governador

RELATÓRIO 
GERENCIAL DE 
MONITORAMENTO

REUNIÃO DE CONSOLIDAÇÃO – 10 DIAS ANTES DA REUNIÃO COM O GMD
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APRESENTAÇÃO: Secretário Gestor do Projeto Prioritário

PARTICIPANTES: Governador e Secretários Envolvidos no Projeto Prioritário

INTERVENIENTES: Secretários da SEPLAG, SEFAZ, PGE, SEGOV, CGE, SECC e SECOM

OUVINTES: Superintendente da SUMAP e Diretor do Núcleo

Análise conjunta
Tomada de decisão
Encaminhamentos

Apresentação formatada do
Resultado do Monitoramento

AGENDA DE 
COMPROMISSOS
 Pactuação de 
providências e 

encaminhamentos
 Definição de 

responsáveis e prazos

REUNIÃO TRIMESTRAL DE AVALIAÇÃO DO PROJETO PRIORITÁRIO
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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

MARCELO DÉDA CHAGAS
Governador do Estado 

JACKSON BARRETO DE LIMA
Vice-Governador do Estado

JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

ANA CRISTINA DE CARVALHO PRADO DIAS
Secretária Adjunta de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

WALTER PEREIRA LIMA
Subsecretário de Estado de Administração e Logística
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Superintendente de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas
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SECRETARIA DE ESTADO
DO PLANEJAMENTO

ORCAMENTO E GESTÃO


