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Apresentação
Daqui a muitos anos, quando historiadores se 
voltarem para o ano de 2011, talvez lhes venha 
uma pergunta: em um ano de crise em todo o 
mundo, como Sergipe, logo o menor Estado da 
Federação, conseguiu se destacar e continuar 
crescendo?

O fato é que, em 2011, Sergipe mostrou uma 
pujança e uma força que, até a algumas décadas, 
não se podia esperar. Safras recordes em lavouras 
nas quais não tínhamos tradição; dezenas de novas 
indústrias se instalando em todo o Estado; índices 
cada vez melhores, medindo não apenas a força 
da economia, mas também o nível de qualidade de 
vida; crescimento sólido e consistente no volume 
de novos empregos; tudo isso mostra que os resul-
tados de cinco anos de trabalho e de reconstrução 
estão dando resultados excelentes, que estão 
transformando de verdade, e para melhor, a vida 
dos sergipanos.

A razão disso é que o Governo, em 2011, soube 
aliar um rigoroso controle fiscal das contas 
públicas do Estado com um equilibrado plano de 
investimentos, que vem garantindo o desenvolvi-
mento crescente de Sergipe, realizando obras que 
estão transformando a infraestrutura do Estado 
e proporcionando mais e melhores condições de 
vida para os sergipanos. Sim, porque crescimento 
para nós não se limita à realização de obras físicas, 
mas se estende sobretudo para o tecido social, 
alcançando nossa gente, ampliando o acesso da 
população aos serviços, melhorando-os e incluindo 
cada vez mais pessoas no compartilhamento das 
riquezas que Sergipe produz.

Incluir para desenvolver: eis o móvel da nossa ação 
governamental.

Essa concepção ganha maior relevância quando 
se trata daqueles cuja condição econômica quase 

os torna invisíveis, imersos que estão na pobreza 
extrema. Para esses, o Governo de Sergipe abre 
um capítulo especial na sua história, tornando o 
desafio de erradicação da miséria a meta mobili-
zadora de toda a administração pública estadual, 
em consonância com os objetivos do governo da 
Presidenta Dilma. Põe assim em ação um ousado 
plano de identificação, abordagem e inclusão 
desse segmento na condição plena de cidadania.

A crise, entretanto, não é uma miragem distante. 
Ela é real e seus efeitos, em um mundo cada vez 
mais globalizado, também começam a ser sentidos 
por nós. Por isso mesmo, os excelentes números 
obtidos por nossa economia e pelos nossos índices 
de desenvolvimento social são também um 
lembrete de que não podemos deixar de lado o 
rigor no controle da administração, nem perder de 
vista o que queremos para o nosso Estado.

Neste relatório, encontra-se um resumo das ações 
e, principalmente, dos princípios que nortearam a 
ação do Governo e fizeram com que, em um ano 
em que mesmo as potências do Velho Mundo se 
curvaram diante da crise, Sergipe, assim como o 
Brasil, continuasse a florescer, a se destacar cada 
vez mais, crescendo em ritmo acelerado e, ao 
mesmo tempo, distribuindo essas riquezas para 
mais sergipanos.

Após a leitura desse relatório de atividades, é 
possível entender o que fez Sergipe se destacar 
em 2011, apesar da grave crise. Basicamente, é 
possível resumir tudo isso em uma palavra: fé. Fé 
na ideia de um Sergipe mais desenvolvido e mais 
justo; fé no trabalho e na nossa gente.  

Marcelo Déda Chagas 
Governador do Estado de Sergipe
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1. PANORAMA 
ECONÔMICO
2011 foi um ano marcado pelo agravamento 
do cenário econômico internacional, com a 
recidiva da crise financeira que eclodiu no 
final de 2008. A economia mundial terminou o 
ano de 2011 pior do que começou. Se, no seu 
início, estava em curso uma recuperação do 
nível de atividade, ainda que de forma débil 
e desequilibrada espacialmente, ao longo do 
ano o quadro foi se tornando mais difícil.

Por conta da deterioração da situação 
econômica europeia e da emergência da crise 
das dívidas soberanas no segundo semestre, 
a economia global vem passando por intensa 
desaceleração do crescimento, acompa-
nhada pelo aumento dos riscos sistêmicos, 
que impactam também o crescimento das 
economias emergentes.

Os principais organismos econômicos inter-
nacionais convergem em seus diagnósticos 
sobre o agravamento do cenário mundial, 
destacando que a recuperação das economias 
avançadas está estancada e paira no ar a 
ameaça de ruptura da Zona do Euro. Estima-se 
mesmo que não se pode descartar a possi-
bilidade de que as condições em 2012 se 
tornem até piores do que as vivenciadas em 
2008, quando uma crise de pânico no mercado 
financeiro americano se alastrou, provocando 
uma paralisia na economia mundial. 

Além de as condições na União Europeia 
virem se deteriorando mês a mês por meio 
do contágio da crise de confiança, há muita 
incerteza sobre quais serão os seus desdo-

bramentos no futuro próximo, em meio 
ao aumento da tensão social em reação às 
medidas fiscais contracionistas adotadas pelos 
Estados-membros.

Em menos de trinta dias corridos em 2012, 
Banco Mundial, Nações Unidas e Fundo 
Monetário Internacional rebaixaram as 
projeções de expansão da economia mundial 
para o corrente ano. Em um tom alarmista, 
relatório recente do Banco Mundial assinalou 
que “a economia mundial entrou em um 
período perigoso. Parte da tormenta finan-
ceira que afeta a Europa tem se propagado 
para os países em desenvolvimento e outras 
nações de renda alta, os quais anteriormente 
não haviam sido atingidos. Esse contágio 
aumentou os custos dos empréstimos em 
muitas partes do mundo e provocou queda nos 
mercados de capitais enquanto os fluxos de 
capital aos países em desenvolvimento caíram 
bruscamente”.

A Europa entrou em um período recessivo de 
extensão e profundidade difíceis de serem 
avaliadas, enquanto o ensaio de recuperação 
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nos Estados Unidos e no Japão tem sido 
ainda débil e insuficiente para se contrapor 
ao movimento de desaceleração do cresci-
mento da economia mundial. As economias 
emergentes, que lograram uma excepcional 
recuperação a partir de meados de 2009, não 
devem passar incólumes pelos efeitos da nova 
deterioração das condições de crédito e do 
desaquecimento no mercado mundial. 

BRASIL

Ainda que esse refluxo do capital externo não 
tenha atingido o Brasil, que bateu recorde na 
atração de investimentos estrangeiros diretos 
em 2011, a deterioração das condições de 
crédito no mercado internacional e o desaque-
cimento da economia mundial já afetam a 
economia do nosso país.  

Nesse cenário instável e de elevado grau de 
incerteza sobre os seus desdobramentos, a 
economia brasileira registrou forte desacele-
ração no seu nível de atividade ao longo de 
2011, e inicia o ano de 2012 com a adoção 
de medidas visando a superar o mau desem-

penho do segundo semestre de 2011. Depois 
do crescimento nulo do PIB no 3º trimestre, as 
autoridades econômicas reverteram parcial-
mente as medidas prudenciais restritivas ao 
crédito adotadas no inicio de 2011 em resposta 
à aceleração da inflação no mercado interno, 
associada parcialmente ao crescimento excep-
cional do PIB do ano anterior. Não se pode 
esquecer que a produção física da indústria 
brasileira registrou o pífio desempenho de 
0,3% em 2011, frente ao robusto crescimento 
de 10,5% em 2010, e que a produção física de 
2011 ainda não recuperou o patamar anterior 
à crise financeira de setembro de 2008, o que 
revela a dureza do golpe da crise mundial e 
das formas desleais de competição sobre a 
produção da indústria nacional.

As mais recentes estimativas de mercado 
apontam para o crescimento do PIB de 2,9% 
em 2011 e projeção de 3,3% para 2012. 
A percepção das autoridades monetárias, 
expressa no relatório trimestral da inflação de 
dezembro de 2011, é de que “a deterioração 
do cenário internacional cause um impacto 
sobre a economia brasileira equivalente a um 
quarto do impacto observado durante a crise 
internacional de 2008/2009”. A projeção do 
relatório é de crescimento do PIB de 3%, em 
2011, e de 3,5% para 2012.

Apesar das dificuldades provocadas por tal 
cenário, o Brasil persevera em enfrentar a 
crise financeira internacional mantendo o 
crescimento econômico, sem descuidar da 
responsabilidade macroeconômica. De fato, é 
imprescindível manter o crescimento para dar 
continuidade à mais profunda transformação 
social e econômica de sua história republicana, 
que promoveu o soerguimento de milhões de 
brasileiros da situação de miséria e propiciou 
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a formação de um mercado de consumo 
de massa mais robusto com a ascensão da 
chamada classe C. O intenso ciclo de cresci-
mento, iniciado em 2004, que interrompeu 
duas décadas de baixo dinamismo econômico, 
enfrenta em 2012, assim, a sua segunda grande 
provação.

Mesmo com todas as adversidades do cenário 
externo, o Brasil manteve o crescimento 
econômico em 2011 e alcançou o segundo 
melhor resultado em termos de geração de 
emprego formal e a menor taxa de desocupação 
da força de trabalho já registrados.

SERGIPE

2011 foi um ano em que o Estado de Sergipe 
precisou mostrar toda a sua capacidade de 
controle, disciplina fiscal e responsabilidade 
no sentido de honrar os compromissos com as 
suas folhas de servidores e fornecedores, ainda 
mantendo o ritmo dos seus investimentos. 
Os esforços em conter despesas e evitar o 
aumento excessivo nos gastos permitiram que 
Sergipe conseguisse, junto à presidenta Dilma, 
a assinatura do Plano de Ajuste Fiscal, o que 
possibilitou a agregação de um limite de R$ 600 
milhões para Sergipe poder realizar operações de 
crédito. Com isso, conseguimos novas parcerias 
no Brasil e no exterior para sustentar o ciclo de 
investimentos que o Estado irá realizar.

No que se refere à economia sergipana, apesar 
das dificuldades decorrentes da desaceleração 
da economia brasileira e da intensificação da 
crise econômica internacional, as estatísticas de 
emprego revelaram a força de nossa economia. 
Essa situação é resultante não só de investi-
mentos privados voluntários, mas, principal-

mente, da atração de empresas via estímulos 
do governo, do apoio aos micro e pequenos 
negócios e à agricultura familiar, e do investi-
mento público. Esse último elemento vem sendo 
efetivado através da construção de rodovias, 
pontes, hospitais e de outras obras que irão gerar 
benefícios futuros, além de criar muitos postos 
de trabalho enquanto estão sendo executadas.

2. DESEMPENHO DAS 
CONTAS PÚBLICAS
As Receitas Estaduais em 2011 atingiram a cifra de 
R$ 6.050,5 milhões, com um acréscimo nominal 
de 11,6% em relação a 2010. Já as despesas 
totalizaram R$ 6.029 milhões, sendo 10,2% 
superiores a 2010 em termos nominais. Esses 
números demonstram um resultado superavi-
tário de R$ 21,5 milhões entre as Receitas Totais 
e as Despesas Totais.

As Receitas Tributárias (que incluem impostos 
estaduais, como o ICMS) e as Transferências 
Correntes — que englobam transferências da 
União, a exemplo do Fundo de Participação dos 
Estados (FPE) — apresentaram crescimento 
real (descontada a inflação, medida pelo IPCA) 
de 6,4% e 8,7%, respectivamente. Esse desem-
penho comprova o bom momento da economia 
brasileira e sergipana, apesar do agravamento 
da crise mundial.

Ainda no tocante às receitas, merecem destaque 
as quedas de arrecadação real de 43,2% e 10,5%, 
respectivamente, em Outras Receitas Correntes 
— compostas, em grande parte, por recebi-
mentos da dívida ativa e multas e juros sobre 
tributos vencidos — e nas Receitas de Capital 
(compostas, principalmente, por Operações de 
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Crédito e Convênios) das transferências volun-
tárias da União. Essas quedas devem-se, no 
primeiro caso, ao Programa de Recuperação 
Fiscal (REFIS) lançado em 2010, que elevou a 
arrecadação dessas receitas naquele ano; e, no 
segundo, à diminuição no ingresso de Operações 
de Crédito, que saíram de R$ 409,3 milhões em 
2010 para R$ 376 milhões em 2011.

Em relação à Despesa, merecem destaque o 
crescimento real de 11% em Juros e Encargos da 
Dívida e a diminuição das Despesas de Capital 
em 16%.

Em 2011, o Estado apresentou um Resultado 
Primário — excluindo-se receitas e despesas finan-
ceiras, como operações de crédito, rendimentos 
de aplicações, pagamentos de juros e amorti-
zações, dentre outras — de R$ -126,1 milhões. Esse 
resultado foi ainda melhor do que o apresentado 
em 2010, que foi de R$ -320 milhões.

Como se pode observar, as receitas primárias 
— descontadas as financeiras — foram insufi-
cientes para cobrir as despesas primárias. Essa 
diferença foi coberta com o ingresso de recursos 
externos, as Operações de Crédito.

RECEITAS E DESPESAS TOTAIS E RESULTADO PRIMÁRIO.

VALORES EM MILHÕES VARIAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO EXEC. 2010 EXEC. 2011 DIFERENÇA NOMINAL IPCA

RECEITA TOTAL 5.422,60 6.050,50 628,00 11.6% 4,7%

Receitas Correntes 4.880,10 5.528,30 648,20 13,30% 6,3%

Receitas Tributárias 1.383,00 1.567,70 184,70 13,40% 6,4%

Receitas de Contribuições 729,30 833,50 104,20 14,30% 7,1%

Receitas Patrimoniais 93,20 96,70 3,60 3,80% -2,3%

Receitas de Serviços 68,40 77,40 9,00 13,20% 6,3%

Transferências Correntes 2.490,80 2.883,20 392,40 15,80% 8,7%

Outras Receitas Correntes 115,50 69,80 -45,70 -39,50% -43,20%

Receitas de Capital 542,40 522,20 -20,20 -3,70% -10,5%

DESPESA TOTAL 5.472,80 6.029,10 556,30 10,20% 3,4%

Despesas Correntes 4.762,70 5.394,30 631,50 13,30% 6,30%

Pessoal e Encargos Sociais 3.417,50 3.850,00 432,50 12,70% 5,70%

Juros e Encargos da Dívida 3.417,50 119,80 18,50 18,20% 11,0%

Outras Despesas Correntes 101,40 1.424,40 180,60 14,50% 7,50%

Despesas de Capital 1.243,80 634,80 -75,30 -10,60% -16,0%

Superávit/Déficit Corrente 117,40 134,10 16,60 14,20% 9,3%

Superávit/Déficit Capital -167,60 -112,60 55,00 32,80% 33,80%

Superávit/Déficit Geral -50,20 21,50 71,70 142,80% 146,1%

Resumo Primário -320,00 -126,10 194,00 60,60% 64,7%
Fonte: Sefaz-SE.
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O quadro mais abaixo demonstra a Receita 
detalhadamente. Como se pode observar, o 
ICMS, principal tributo estadual, apresentou 
um crescimento nominal de 11,7% em relação 
a 2010. Esse tributo representou, em 2011, 
cerca de 81% da Receita Tributária e 26,4% da 
Receita Total. Conforme determina a Consti-
tuição Federal (artigo 158), 25% do ICMS é 
transferido para os municípios.

O IPVA, em termos nominais, foi maior que 
2010 em cerca de 17,1%, apontando para o 
aumento da frota de veículos automotores 
no Estado. Do IPVA, 50% são transferidos aos 
municípios onde residem os proprietários dos 
veículos.

No grupo Transferências Correntes, destaca-se 
o FPE, principal receita do Estado, com 33,66% 
de participação na Receita Total em 2011. O 
FPE cresceu, em termos nominais, 23,2% em 
comparação com o ano anterior, saindo de 
R$ 2.027 milhões em 2010, para R$ 2.496,8 
milhões em 2011.

No grupo Transferências Correntes, cabe 
destacar o aumento nominal de 23,9% nas 
receitas de royalties — compensação paga ao 
governo pelo uso de recursos naturais, desta-
cando-se o petróleo, no caso de Sergipe — e 

da Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico (CIDE) incidente sobre operações 
com combustíveis. Além do bom desempenho 
da economia brasileira, ajudam a explicar esse 
resultado a retomada da produção de petróleo 
em Sergipe e a estabilização dos preços desse 
recurso natural no mercado internacional.

As Receitas de Capital recuaram 3,7% em 
termos nominais, comparadas com 2010, 
puxadas pela redução das Operações de 
Crédito, que saíram de R$ 409,3 milhões em 
2010, para R$ 376 milhões em 2011, o que 
representa uma queda nominal de 8,1%. O 
esforço na captação de recursos em 2010 foi 
importante para manter os investimentos do 
Governo, num momento em que a economia 
precisava reagir à crise do ano anterior (2009). 
Em 2011, foi preciso organizar as contas para 
não comprometer o nível de endividamento 
do Estado, o que justifica uma menor procura 
pelas Operações de Crédito.

Dentro das Receitas de Capital, é impor-
tante destacar o papel dos Convênios para a 
manutenção dos investimentos do Governo, 
em virtude da escassez de recursos próprios. 
Em 2011, houve um aumento nominal de 9,8% 
nessa receita, em comparação com 2010.
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DETALHAMENTO DA RECEITA.

VALORES EM MILHÕES VARIAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO EXEC. 2010 EXEC. 2011 DIFERENÇA NOMINAL (%) IPCA (%)

RECEITA TOTAL 5.422,6 6.050,50 628,0 11,6 4,7

Receitas Correntes 4.880,1 5.528,30 648,20 13,3 6,3

Receitas Tributárias 1.383,00 1.567.70 184,70 13,40 6,4

IRRF 223,30 273,00 49,60 22,2 14,7

ICMS 1.753,50 1.958,10 204,50 11,7 4,8

IPVA 79,90 93,5 13,70 17,1 9,9

Outras Receitas 77,40 84,3 6,90 8,9 2,2

(-) Deduções FUNDEB/MUNIC. -751,20 -841,20 -90,00 12,0 5,1

Receita de Contribuições 729,30 833,50 104,20 14,3 7,1

Contr Previdenciária 619,90 689,00 69,10 11,1 4,1

Contr Assistência Médica 108,60 143,60 35,00 32,2 24,1

Outras Cont. Sociais 0,80 0,90 0,10 13,0 6,0

Receita Patrimoniais 93,20 96,70 3,60 3,8 -2,3

Dividendos 19,40 36,20 16,80 86,6 74,8

Remuneração Bancárias 71,10 54,20 -16,90 -23,8 -28,1

Outras Rec. Patrimoniais 2,70 6,30 3,70 138,6 124,0

Receita de Serviços 68,40 77,40 9,00 13,2 6,3

Transferências Correntes 2.490,80 2.883,20 392,40 15,8 8,7

FPE 2.027,00 2.496,80 469,90 23,2 15,7

ROYALTIES + CIDE 136,30 167,60 32,30 23,9 16,3

FUNDEB + FNDE 460,70 493,10 32,40 7,0 0,5

Transferências do SUS 181,00 170,30 -10,70 -5,9 -11,5

Outras Transf. Correntes 114,00 81,80 -32,30 28,3 -32,7

(-) Deduções FUNDEB/MUNIC. -427,20 -526,40 -99,10 23,2 15,7

Outras Receitas Correntes 115,50 69,80 -45,70 -39,5 -43,2

Receita de Capital 542,40 522,20 -20,20 -3,7 -10,5

Operações de Crédito 409,30 376,00 -33,30 -8,1 -15,0

Transferências de Convênio 133,10 146,20 13,1 9,8 3,1
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Um maior detalhamento da Despesa do Estado pode ser visualizado no quadro a seguir:

DETALHAMENTO DA DESPESA

VALORES EM MILHÕES VARIAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO EXEC. 2010 EXEC. 2011 DIFERENÇA NOMINAL (%) IPCA (%)

DESPESA TOTAL 5.472,8 6.029,10 556,3 10,2 3,4

Despesas Correntes 4.762,7 5.394,3 631,5 13,3 6,3

Pessoal e Encargos Sociais 3.417,5 3.850,0 432,5 12,7 5,7

Poder Executivo 2.989,7 3.337,1 347,4 11,6 4,7

Pessoal Ativo 2.188,9 2.333,9 145,0 6,6 0,9

Inativo/Pensionista 800,8 1.003,2 202,4 25,3 15,4

Poder Judiciário 215,3 269,2 53,9 25,0 17,1

Assembleia Legislativa 88,2 89,1 0,9 1,0 -5,2

Tribunal de Contas 53,3 66,6 13,3 25,0 17,2

Ministério Público 71,1 88,1 17,0 23,9 16,2

Juros e Encargos da Dívida 101,4 119,8 18,5 18,2 11,0

Outras Despesas Correntes 1.243,8 1.424,4 180,6 14,5 7,5

Transferências aos Municípios 77,5 74,7 -2,9 -3,7 -9,5

Aplicações Diretas 1.114,3 1.312,7 198,4 17,8 10,6

Outras Despesas Correntes 52,0 37,1 -14,9 -28,7 -33,2

Despesas de Capital 710,1 634,8 -75,3 -10,6 -16,0

Investimentos 501,3 418,3 -83,0 -16,6 -21,6

Inversões Financeiras 96,5 51,9 -44,6 -46,2 -49,3

Amortização da Dívida 112,3 164,6 52,3 46,6 37,4
Fonte: Sefaz-SE.

As Aplicações Diretas, no grupo Outras 
Despesas Correntes, representam basicamente 
as despesas com a manutenção — exceto 
pessoal — dos órgãos e entidades da Adminis-
tração Estadual. Essas despesas cresceram 
em termos nominais 17,8%, passando de R$ 
1.114,3 para R$ 1.312,7 em 2011.

Nas Despesas de Capital, os Investimentos 
tiveram queda de 16,6% e as Inversões Finan-
ceiras — aquisição de bens de capital em utili-
zação e aumento de capital em empresas — 

de 46,2%. Esses números demonstram que o 
aumento nas despesas de Pessoal (12,7%), de 
Custeio (17,8%) e de Amortização da Dívida 
(46,6%) já começam a frear a expansão dos 
investimentos do Estado.

As despesas do grupo Pessoal e Encargos 
Sociais do Poder Executivo aumentaram 
11,6% em termos nominais, atingindo a cifra 
dos R$ 3.337,1 milhões, incluindo-se inativos 
e pensionistas.
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Essas despesas atingiram, em dezembro 
de 2011, o índice de 46,88% em relação à 
Receita Corrente Líquida (R$ 4.914,2 milhões), 
ultrapassando em 0,33% o limite prudencial 

estabelecido no parágrafo único do artigo 
22 da Lei Complementar 101/2000 — Lei de 
Responsabilidade Fiscal —, que é de 46,55%, 
conforme demonstrado no gráfico abaixo.

EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES DA LRF
PODER EXECUTIVO - 2010 a 2011
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Fonte: Sefaz-SE.

Para o cálculo desse limite, algumas despesas 
de pessoal são abatidas do total, como 
indenizações por demissões, decorrentes de 
decisões judiciais, de exercícios anteriores e 
as previdenciárias com recursos vinculados. 
Após essas deduções, a despesa de pessoal 
do Poder Executivo a ser considerada para o 
cálculo da LRF foi de R$ 2.304,5 milhões.

O sinal de alerta foi aceso em relação à despesa 
com pessoal, pois, caso o Executivo ultrapasse 
o limite máximo, que é de 49%, e não consiga 

diminuir essa despesa nos dois quadrimestres 
seguintes, estará impedido de receber transfe-
rências voluntárias e contratar Operações de 
Crédito — artigo 23, § 3º, incisos I, II, e III da 
LRF. Por ter ultrapassado o limite prudencial, 
o Poder Executivo não poderá aumentar a 
despesa com pessoal, a não ser em casos 
excepcionais, previstos nos incisos I, IV e V do 
parágrafo único do artigo 22 da LRF.

O crescimento das despesas previdenciárias 
é outro dado que preocupa o Governo, tendo 
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saído de R$ 800,8 milhões em 2010, para R$ 
1.003,2 milhões em 2011, com um crescimento 
nominal de 25,3%. Enquanto isso, as receitas 
— Contribuição Patronal e Contribuição do 
Servidor — saíram, no mesmo período, de 
R$ 619,9 milhões, para R$ 689 milhões, com 

crescimento de 13,5%. O Déficit Previden-
ciário, coberto com recursos do Tesouro, saiu 
dos R$ 180,9 milhões, para R$ 314,2 milhões, 
o que equivale a 73,7% de aumento, conforme 
pode ser visualizado no quadro abaixo:

CONTAS PREVIDENCIÁRIAS

VALORES EM MILHÕES VARIAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO EXEC. 2010 EXEC. 2011 VALOR NOMINAL (%)

1. RECEITA PREVIDENCIÁRIAS 619,9 689,0 83,4 13,5

Contribuição Patronal 369,8 408,0 38,2 10,3

Contribuição do Servidor 250,2 281,1 30,9 12,4

1. DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 800,8 1.003,2 202,4 25,3

3. RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (180,9) (314,2)

Quanto ao cumprimento dos limites mínimos 
constitucionais em despesas com Educação e 
Saúde, o Estado de Sergipe aplicou recursos 
nessas áreas acima do estabelecido. Em 
Educação, foram aplicados R$ 1.181,1 
milhões, o que representa 27,3% das receitas 
de impostos, compreendidas as provenientes 
de transferências, superando o limite mínimo 
estabelecido no artigo 212 da Constituição 
Federal em 2,3%.

Na Saúde, foram aplicados R$ 519,4 milhões, 
representando 12,6% dos impostos e trans-
ferências previstas nos artigos 155, 157 e 
159 da Constituição Federal, deduzidas as 
transferências aos municípios, ultrapassando 
assim em 0,6% o limite mínimo estabelecido 
no artigo 77, inciso II do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, conforme pode 
ser observado no quadro a seguir.

APLICAÇÃO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS COM EDUCAÇÃO E SAÚDE.

FUNÇÃO
Exerc. 2010 Exerc. 2011

VLR APLICADO % VALOR MÍNIMO 
CONST. Vlr Aplicado %

EDUCAÇÃO 1.051,1 28,5 1.081,5 1.181,5 27,3
SAÚDE 455,9 12,3 519,4 519,4 12,6

RECEITA BASE DO CÁLCULO 3.693,7 4.328,4

Função Diferença  
2010 - 2011 Variação 2010 - 2011

EDUCAÇÃO 130,1 12,4%

SAÚDE 88,9 19,5%
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
SOCIAL

Em 2011, o Governo de Sergipe efetuou inves-
timentos, incluindo inversões financeiras nas 
empresas vinculadas, com recursos próprios 
ou de contratos e convênios, no valor de 470 
milhões. Entre 2007 e 2011, atualizados pelo 
IPCA, foram efetuados R$ 2,2 bilhões em 
investimentos.

Investimentos e Inversões financeiras corrigidos pelo IPCA.
(R$ milhões)
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Fonte: Sefaz-SE. 

O investimento em infraestrutura rodoviária 
tem sido um dos eixos estruturantes da 
política de desenvolvimento do Governo de 
Sergipe. O precário estado de preservação de 

nossas rodovias era um obstáculo à integração 
territorial e causava custos e desconforto aos 
empreendimentos e à população do interior 
do Estado.

A malha viária que se encontrava sucateada foi 
recuperada; elevou-se o nível de investimento 
no setor, que se encontrava muito baixo; e 
foi elaborado um plano de manutenção das 
rodovias.

Desde o início, o objetivo foi fortalecer a 
integração territorial para integrar a produção 
do interior do Estado; e buscar eixos de 
expansão produtiva e turística por meio de 
integração regional com Estados vizinhos.

Em janeiro de 2007, 62% rodovias sergipanas 
encontravam-se em estado ruim de conser-
vação; apenas 9% delas se apresentavam em 
boas condições; e as demais, em estado de 
conservação regular. Já em dezembro de 2011, 
56% foram classificadas como boas e apenas 
12% ainda em mau estado.

Cabe destacar, em 2011, o investimento na 
Rota da Integração, com extensão de 111 km, 
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que restaurou a interligação de municípios 
dos territórios do Alto Sertão, Médio Sertão 
e Baixo São Francisco, concorrendo para a 
integração econômica de uma ampla região.

Os territórios do Sul e do Centro-Sul também 
receberam importantes investimentos, como 
a recuperação da Rodovia SE-270, entre a 
BR-101 e divisa Sergipe/Bahia em Simão Dias. 
Ainda em 2011, foi concluída a construção das 
Rodovias SE-179 e SE-175, interligando Carira 
e Nossa Senhora da Glória nos territórios do 
Alto Sertão e Agreste Central Sergipano, facili-
tando o escoamento da crescente produção 
de milho e de leite. Importantes investimentos 
também foram efetuados na construção de 
moradias, em saneamento e na área de saúde.

A manutenção dos investimentos públicos e 
uma política agressiva de atração de investi-
mentos privados para o Estado nos segmentos 
industrial, de turismo e agropecuário propiciou 
a geração, em 2011, de 19.213 empregos 
formais, o segundo melhor resultado já regis-
trado, inferior apenas aos 23.432 alcançados 
em 2010, ano de desempenho econômico 
extraordinário. Ao longo dos cinco anos, já 
são 73.991 empregos celetistas na economia 
sergipana, confirmando o patamar mais 
elevado da capacidade de geração de emprego 

no Estado.

A taxa de crescimento do emprego formal 
em Sergipe no ano de 2011 alcançou 7,38%, 
superior aos 5,41% do Brasil e aos 5,71% do 
Nordeste. O resultado foi o 5ª maior entre as 
unidades da federação.

Os vários setores de atividade apresentaram 
crescimentos muito expressivos em 2011. Nos 
principais setores empregadores da economia 
sergipana, as taxas de geração de novas vagas 
superaram 6%.

Tabela. Sergipe: Geração de emprego formal  
por setor de atividade em 2011

Setores Saldo Nº
Variação 

%
Part. no 

incremento (%)

Total 19.213 7,38 100

Serviços 6.809 6,85 35,4

Alojamento, alimentação 
e man.

2.467 6,29 12,8

Comércio 4.067 7,62 21,2

Ind. de transformação 3.324 7,81 17,3

Const. Civil 3.240 10,79 16,9

Agropecuária 1.315 10,08 6,8

Demais 458 2,4

Fonte: MTE-CAGED.
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O setor de serviços gerou 6.809 novos postos 
de trabalho formais, com destaque para 
o subsetor de alojamento e alimentação, 
vinculado à cadeia produtiva do turismo, que, 
com os 2.467 empregos criados, liderou o 
setor e respondeu por 12,8% dos empregos 
gerados em Sergipe em 2011. O setor de 
comércio abriu mais 4.067 vagas; a construção 
civil, 3.240; e o setor agropecuário, puxado 
pela produção canavieira, 1.315.

Mesmo com a perda de dinamismo da atividade 
industrial no âmbito nacional, esse setor 
manteve a trajetória de crescimento robusto 
no nosso Estado. Na verdade, Sergipe vem se 
destacando em termos nacionais e regionais na 
geração de emprego na indústria de transfor-
mação. Em 2011, foram criados 3.324 empregos 
formais, também o segundo melhor resultado 
já registrado, uma taxa excepcional de cresci-

mento de 7,81%, muito superior aos 2,69% da 
média do país e dos 2,24% do Nordeste, alcan-
çando a quarta taxa de crescimento do emprego 
da indústria de transformação do Brasil e a mais 
elevada do Nordeste. Nos últimos cinco anos, 
foram criados de 13.971 empregos formais 
nesse setor. 

No ano de 2011, foram publicados dados do 
PIB sergipano referentes a 2009. Enquanto o 
PIB brasileiro recuou 0,3% naquele ano, em 
razão do impacto da crise financeira interna-
cional sobre o nível de atividade econômica 
interna, notadamente sobre a parcela do setor 
industrial mais orientada para os mercados 
internacionais, a economia sergipana registrou 
crescimento de 4,4%, o quarto maior entre os 
Estados, taxa muito superior ao crescimento 
de 1% alcançado pela economia da região 
Nordeste.

Taxa de Crescimento do PIB de 2009
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Com o crescimento de 4,4%, o PIB sergipano 
alcançou, em 2009, o valor corrente de R$ 19,8 
bilhões, e o PIB per capita somou R$ 9.787,25, 
19,8% superior ao PIB per capita nordestino, 
mantendo o Estado na liderança do ranking 
regional, seguido pelo vizinho Estado da Bahia, 
com R$ 9.364,71. 

O crescimento econômico de Sergipe, em 
2009, abrangeu todos os setores de atividade. 
A agropecuária, puxada pela expansão do 
milho e pela cana-de-açúcar, cresceu 4,4%, 
enquanto, no âmbito nacional, recuou 4,6%; 
a atividade de serviços cresceu 3,9%, frente 
ao crescimento médio nacional de 2,2%; e a 
atividade industrial apresentou crescimento 
de notáveis 6,0%, quando no Brasil esse 
segmento registrou variação negativa de 6,4%.

O relatório do IBGE assinala que o valor 
adicionado pelo cultivo de cereais em Sergipe, 
em 2009, cresceu 23,3%, com destaque para o 
aumento da produção do milho, em 20,3%. Já 
o cultivo de cana-de-açúcar apresentou cresci-
mento em volume de 6,3%.

O segmento de serviços industriais, que inclui 
a geração e a distribuição de energia elétrica 
(além do fornecimento de gás e saneamento), 
apesar de haver registrado queda de 14,6% 
no ano anterior, recuperou-se e apresentou 
crescimento de 24,8%.

Entre os resultados apresentados em 2009, vale 
a pena destacar o desempenho da indústria de 
transformação, que cresceu 9,6% em Sergipe, 
contra a retração de 8,7% da média nacional e 
de 2,7% da média nordestina.

Com o resultado de 2009, Sergipe alcançou 
crescimento de 13,8% entre o final de 2006 e 
2009, com taxa média anual de 4,4%, mesmo 
em meio a uma das maiores crises interna-
cionais já registradas. Esse resultado é superior 
aos 3,8% da média anual da região Nordeste 
e aos 3,6% da média brasileira, confirmando 
o acerto das políticas de desenvolvimento 
implementadas no nosso Estado.
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Taxa média anual de crescimento
nos anos de 2007 a 2009 (%)
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Ainda em 2011, foram tornados públicos 
importantes indicadores de desenvolvimento 
social de Sergipe. O Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), da Secretaria 
de Assuntos Estratégicos da Presidência da 
República, publicou uma série de indicadores 
que confirmam o avanço de Sergipe no campo 
socioeconômico. Ainda que um número muito 
expressivo de residentes permaneça em 
situação de pobreza, Sergipe tem apresentado 
avanços significativos na redução no Índice de 
Vulnerabilidade das Famílias (IFV).

Em 2009, Sergipe apresentou o mais baixo 
índice de vulnerabilidade das famílias entre 
os Estados nordestinos. Apresentou o menor 
grau de vulnerabilidade da região em cinco 
das seis dimensões consideradas; a exceção 
foi a dimensão acesso ao trabalho, em 
que apareceu em segundo lugar na região, 
depois do Rio Grande do Norte. Dividiu com 
Pernambuco e Paraíba o melhor resultado 
na dimensão desenvolvimento infanto-
-juvenil. Nas dimensões de vulnerabilidade da 
estrutura familiar, de acesso ao conhecimento, 
de escassez de recursos e de condições habita-
cionais, registrou o menor grau de famílias 
vulneráveis.

O IFV confirma o que outros indicadores, 
como o Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH), o PIB per capita, o rendimento médio 
familiar, o acesso a bens e serviços públicos, 
entre outros, já apontavam: Sergipe tem 
avançado de forma contínua e consistente na 
geração de emprego e de renda, na provisão 
de serviços públicos e na qualidade de vida de 
sua população, posicionando-se na liderança 
da região na ampla maioria dos indicadores 
disponíveis.

Antes de ser motivo de júbilo e de acomo-
dação, tais resultados motivam o Governo de 
Sergipe para enfrentar o desafio proposto pela 
Presidência da República de erradicar a miséria 
em que algumas famílias ainda se encontram.

Brasil e Estados do Nordeste: Índice de
Vulnerabilidade das Famílias. 2003 e 2009.
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Também é digna de nota a avaliação do Ipea 
de que Sergipe tem a melhor relação médico 
vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS) 
por habitante do Brasil, 4,2, frente à média 
brasileira de 3,1 e à nordestina, de 2,4. 
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Número de médicos que atendem ao SUS 
por mil habitantes - Unidades da Federação.

Fonte: Banco de Dados do Sistema Único de Saúde (Datasus)/Cadastro Nacional de Estabelecimentos da Saúde
CNES/Ministério da Saúde (MS).
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DESENVOLVIMENTO RURAL

Para o setor agropecuário, a prioridade, 
desde o início, foi apoiar a agricultura familiar, 
segmento em que os avanços são palpáveis, 
com a forte expansão das cadeias produtivas 
do milho, da pecuária do leite e da rizicultura. 
A cultura do milho conheceu crescimento 
exponencial em Sergipe nos últimos anos, 
superando a cana-de-açúcar e a citricultura e 
se afigurando como a principal cultura agrícola 
do Estado. Sergipe, que respondia por 5,8% 
da produção de milho do Nordeste em 2006, 
passou a representar, em 2010, cerca de 18% 
desse total, tendo subido, nesse intervalo de 
tempo, de sexto para segundo maior produtor 
regional, superado apenas pela produção da 
Bahia.

A expansão da pecuária do leite, cujo polo 
se localiza no Alto Sertão, vem propiciando a 
consolidação de uma cadeia produtiva a partir 
da instalação de unidades de beneficiamento 
e de produção de derivados.

No caso da rizicultura, a produção no Estado 
cresceu quase 50% entre 2000 e 2010, apoiada 
pela política rural do Governo de Sergipe, com 
o beneficiamento de sementes e a capacitação 
e assistência técnica ao produtor.

Como meta-síntese do Plano de Governo, 
a erradicação da miséria e a redução da 
exclusão social contaram com um conjunto 
de ações articuladas no Programa Sergipe 
Mais Justo, lançado no mês de novembro, 



21

integrando ações de todas as Secretarias em 
torno dos eixos de inclusão produtiva, trans-
ferência de renda e acesso a serviços públicos 
e aos direitos básicos. Trata-se de um plano 
intersetorial que focaliza o atendimento das 
necessidades dos 311 mil cidadãos sergipanos 
que, segundo o Censo 2010, se encontravam 
em situação de extrema pobreza, carentes 
de serviços públicos e com renda per capita 
familiar de até R$ 70 por mês.

3. ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL 
(Lei 7.116/2011)
Com a lei estadual 7.116/2011, surgiu a nova 
estrutura organizacional da administração 
pública estadual, que marcou o início do 
novo mandato do governador Marcelo Déda. 
Resultado de constante processo de aprimo-
ramento do sistema de planejamento, a 
denominada Lei de Reforma Administrativa foi 
montada sobre os paradigmas da territoriali-
zação e da participação popular.

O objetivo foi inserir no Governo do Estado 
novos mecanismos de gestão, reorganizando 
competências e atribuições para tornar a 
máquina pública mais eficiente e voltada 
para resultados. A nova formação do Secreta-
riado privilegiou a redução das áreas-meio de 
administração e controle, fundindo as antigas 
Secretarias de Estado do Planejamento e da 
Administração em uma única estrutura mais 
robusta, que é a nova Secretaria de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPLAG).

Ainda assim, mesmo diante de uma fusão 
de pastas, o Governo expandiu as atividades 

finalísticas, distribuindo melhor os investi-
mentos em duas secretarias ligadas à área de 
infraestrutura: a Secretaria de Estado da Infra-
estrutura e do Desenvolvimento Energético 
Sustentável (Seinfra) e a Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Urbano (SEDURB).

A área social também mereceu reforço com 
uma redistribuição de atividades ligadas às 
políticas públicas de cidadania, minorias e 
gênero. Foram criadas a Secretaria de Estado 
dos Direitos Humanos e Cidadania (SEDHUC), 
a Secretaria Extraordinária de Políticas para as 
Mulheres (SEPM), a Subsecretaria de Estado 
de Articulação com os Movimentos Sociais e 
Sindicais (Subseas) e a Subsecretaria de Estado 
de Articulação com os Municípios (Subseam). 
Na área das políticas de desenvolvimento, o 
Estado de Sergipe voltou a contar com uma 
secretaria exclusiva para o turismo.

IDENTIDADE ESTRATÉGICA DO 
GOVERNO

Visando a enfrentar as necessidades e os 
desafios do planejamento e da gestão, a 
construção da identidade estratégica partiu 
da meta mobilizadora da gestão: a erradicação 
da miséria em Sergipe até 2016. Para avançar 
ainda mais, o Governo do Estado reafirmou 
seu compromisso com a população mais 
carente, priorizando programas, projetos e 
ações estruturantes que possam garantir efeti-
vamente a inclusão social e produtiva desses 
cidadãos.

Assim, o planejamento para o período entre 
2011 e 2014 utilizou metodologia funda-
mentada na transversalidade e na integração 
de políticas públicas, com ampla participação 
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da população de todos os territórios estaduais 
de planejamento e de agentes públicos, secre-
tários de Estado, dirigentes de entidades, 
gerentes e técnicos de todas as instituições 
públicas.

O processo aconteceu em duas vertentes 
concomitantes e complementares: o Plano 
Estratégico 2011-2014 e o Planejamento 
Plurianual Participativo 2012-2015.

A elaboração do Planejamento Estratégico 
2011-2014 aconteceu em oficinas em que 
foram discutidas as principais diretrizes 
governamentais, a meta mobilizadora para 
o quadriênio e a Identidade Estratégica do 
Governo.

A missão do Governo expressa a busca por 
justiça social e o combate à desigualdade 
regional no Estado:

“Promover a erradicação da miséria e o 
desenvolvimento sustentável em todo o 
território sergipano, por meio da valori-
zação da diversidade cultural, da gestão 
pública de qualidade da consolidação da 
democracia participativa”.

A visão de futuro da administração, no 
horizonte de quatro anos, ficou assim definida:

“Sergipe será referência na erradicação da 
miséria, na redução das desigualdades terri-
toriais e no desenvolvimento sustentável”.

Visando a alcançar a meta mobilizadora 
de erradicação da pobreza extrema, foram 
definidos quatro eixos estratégicos priori-
tários:

• 1. Desenvolvimento Social e Afirmação da 
Cidadania;

• 2. Gestão Pública de excelência;
• 3. infraestrutura Produtiva e Logística;
• 4. Desenvolvimento Econômico Inclusivo.

O Plano Estratégico 2011-2014 apontou, em 
cada eixo de atuação governamental, oito 
macrodesafios do Governo para consecução 
da meta mobilizadora. Os macrodesafios 
refletem as políticas públicas prioritárias das 
principais áreas de atuação governamental:

• Promover a saúde universal, humanizada e 
de qualidade; 

• Ampliar e qualificar a educação e a cultura; 
• Promover segurança pública humanizada, 

preventiva e com enfrentamento quali-
ficado à violência e à criminalidade; 

• Ampliar a infraestrutura social e promover 
inclusão produtiva dos vulneráveis e dos 
“invisíveis”; 

• Promover gestão pública com inovação e 
qualidade; 

• Ampliar a integração logística e trans-
formar a infraestrutura urbana;

• Potencializar a competitividade da 
economia sergipana;

• Promover o desenvolvimento com proteção 
dos recursos naturais.

Aos macrodesafios, estão ligados os programas 
temáticos, que expressam os caminhos neces-
sários para consecução dos compromissos 
assumidos e refletem, no Plano Estratégico, 
os temas prioritários de Governo. Sua abran-
gência deve ser suficiente para representar os 
macrodesafios e organizar a gestão.

O Programa Temático desdobra-se em Inicia-
tivas. As Iniciativas declaram as entregas de 
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Em consonância com o Plano Estratégico, o 
Governo de Sergipe elaborou, ao longo de 
2011, o Plano Plurianual para o quadriênio 
2012-2015 (PPA-P), conforme exigência do artigo 
165 da Constituição Federal. É o principal instru-
mento de planejamento de médio prazo das 
ações do Governo, estabelecendo diretrizes, 
objetivos e metas da Administração Pública 
para um período de quatro anos e organi-
zando as ações do Governo em programas que 
resultem em bens e serviços para a população.

Para elaboração do Plano Plurianual 
2012-2015, levaram-se em conta dois 
princípios norteadores: a territorialização e 
a participação social. Em 2011, foram reali-
zadas conferências nos oito territórios sergi-
panos de identidade. O ciclo de participação 
popular envolveu centenas de delegados 
territoriais e teve como resultado quantitativo 
cerca de 700 propostas, que representaram 
as principais demandas dos territórios para o 
PPA-P 2012-2015.

bens e serviços públicos que serão feitos à sociedade. Orientam as ações orçamentárias e os planos 
de ação, integrando as políticas públicas. Com o Plano Estratégico, a função planejamento assume 
um papel também gerencial, expressando as linhas mestras da ação pública e permitindo orientar, 
coordenar, acompanhar e monitorar as iniciativas governamentais.

MAPA ESTRATÉGICO DO GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE | 2011 - 2014

META MOBILIZADORA

MISSÃO

VALORES

EIXOS
ESTRATÉGICOS

M
A

CR
O

D
ES

A
FI

O
S

DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E AFIRMAÇÃO
DA CIDADANIA1 GESTÃO PÚBLICA

DE EXCELÊNCIA2 INFRAESTRUTURA 
PRODUTIVA E LOGÍSTICA3 DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO INCLUSIVO4

INICIATIVAS

PROGRAMAS TEMÁTICOS

APERFEIÇOAMENTO
DO SISTEMA ÚNICO

DE SAÚDE
EDUCAÇÃO BÁSICA

AMPLIAR A INFRAESTRUTURA
SOCIAL E PROMOVER

INCLUSÃO PRODUTIVA
DOS VULNERÁVEIS E DOS

“INVISÍVEIS”

PROMOVER A SAÚDE
UNIVERSAL, HUMANIZADA

E DE QUALIDADE

PROMOVER SEGURANÇA
PÚBLICA HUMANIZADA,

PREVENTIVA E COM
ENFRENTAMENTO

QUALIFICADO À VIOLÊNCIA
E À CRIMINALIDADE

AMPLIAR E QUALIFICAR
A EDUCAÇÃO E A 

CULTURA

DIREITOS HUMANOS
E IGUALDADE

PLANEJAMENTO
DE GESTÃO

GOVERNAMENTAL

INFRAESTRUTURA URBANA,
LOGISTICA E ENERGÉTICA

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
E DESENVOLVIMENTO RURAL

GESTÃO E PROTEÇÃO
AMBIENTAL E DE

RECURSOS HÍDRICOS

POLÍTICAS DE
DESENVOLVIMENTO

PRODUTIVO E DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ÁGUAS DE SERGIPE

DESENVOLVIMENTO
DO TURISMO

HABITAÇÃO

SERGIPE CIDADESENFRENTAMENTO AO
CRACK E OUTRAS DROGAS

OFERTA DE ÁGUA E
SANEAMENTO BÁSICO

PROMOÇÃO DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA

E DO ADOLESCENTE

SEGURANÇA ALIMENTAR
E NUTRICIONAL

PROMOÇÃO E ACESSO
À CULTURA

ASSISTÊNCIA SOCIAL E
INCLUSÃO PRODUTIVA

SERGIPE MAIS
SEGURO

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
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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.

UNIDADE DE
GOVERNO

IDENTIDADE
CULTURAL

PARTICIPAÇÃO
POPULAR

INTEGRAÇÃO DE
POLÍTICAS

CONTROLE
SOCIAL

CRIATIVIDADE E
INOVAÇÃO

PROMOVER GESTÃO
PÚBLICA COM
INOVAÇÃO E 
QUALIDADE

AMPLIAR A INTEGRAÇÃO
LOGÍSTICA E

TRANSFORMAR A
INFRAESTRUTURA

URBANA

PROMOVER O
DESENVOLVIMENTO
COM PROTEÇÃO DOS
RECURSOS MINERAIS

POTENCIALIZAR A
COMPETITIVIDADE

DA ECONOMIA
SERGIPANA

RESPONSABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL

TRANSVERSALIDADE

ÉTICA

TRANSFERÊNCIA

ERRADICAÇÃO DA POBREZA EXTREMA EM SERGIPE ATÉ 2016
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O processo de participação democrática 
constituiu 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 macrode-
safios para o alcance da meta mobilizadora de 
erradicação da pobreza extrema.

Na nova sistemática formulada pela adminis-
tração e aprovada pelo Governador do Estado, 
os planos de ação dos projetos estruturantes 
serão acompanhados, monitorados e avaliados 
pela Sala de Situação. A Sala de Situação é 
uma estrutura de controle finalístico, para 
acompanhamento sistemático de programas 
e projetos prioritários em execução pelo 
Governo, que funciona na Secretaria de Plane-
jamento, Orçamento e Gestão (SEPLAG).

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

OBSERVATÓRIO
DE SERGIPE

PLANO DE AÇÃO

SALA DE SITUAÇÃO

PPA
PARTICIPATIVO

SERGIPE

Estudos e pesquisas geoeconômicas
e estatísticas, dados e informações
sistematizadas (dashboards) para a

gestão estratégica das políticas
públicas.

Discussão do PPA com a
população: prestação de
contas e construção de

iniciativas e programas do 
governo.

Instância de
monitoramento e 

avaliação das ações do
Plano Estratégico e do

PPA-P

As linhas de ação do Plano
Estratégico e do PPA-P

serão monitoradas através
da elaboração de planos de
ação (indicadores, metas,

responsáveis, prazos e
fontes de financiamento).

Visão estratégica, participação popular e 
controle finalístico são, portanto, os principais 
pilares de planejamento e gestão com que o 

Governo de Sergipe pretende enfrentar os 
desafios de erradicação da pobreza extrema e 
de promoção da justiça social.
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4. CAPTAÇÃO DE 
RECURSOS
Para pôr em prática o objetivo desse novo 
modelo de gestão, foi preciso atuar de forma 
incisiva na captação de recursos. Essa situação 
ensejou a busca de recursos financeiros 
através de novas operações de crédito, objeti-
vando a implementação de projetos com alta 
taxa de retorno socioeconômico:

PROJETO SERGIPE: INCLUIR PARA 
DESENVOLVER

Em fase de desenvolvimento de projeto, após 
aprovação pela Comissão de Financiamentos 
Externo/Ministério do Planejamento (Cofiex/
MP), sua contratação está sendo realizada 
junto ao Banco Internacional para Recons-
trução e Desenvolvimento (BIRD/Banco 
Mundial), dentro do Programa Development 
Policy Lending (DPL, na sigla em inglês, ou 

Empréstimo para Políticas de Desenvolvi-
mento), voltado para políticas públicas, no 
valor de US$ 150 milhões. Esse valor está 
direcionado para:

Gestão: com ênfase na continuidade da 
modernização e melhoria do sistema de plane-
jamento e de administração do Estado, objeti-
vando respostas cada vez mais eficientes e 
eficazes às demandas da sociedade sergipana;

Desenvolvimento Rural: desenvolvimento 
econômico voltado para a redução das 
desigualdades regionais, fortalecendo o papel 
do Estado como indutor do desenvolvimento;

Educação: educação Básica e Profissional, 
com prioridade para continuidade das ações 
visando à melhoria quali-quantitativa da Rede 
Estadual de Ensino, com o objetivo da inclusão 
plena do indivíduo na sociedade, em especial 
para a preparação técnica dos jovens para o 
mercado de trabalho;
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Saúde: aperfeiçoamento do Sistema Único de 
Saúde. Além de dar celeridade às ações em 
curso, o programa vai propiciar a inclusão de 
novos equipamentos de grande importância 
no Sistema.

emPréStimo Ponte — CAixA 
ECONÔMICA FEDERAL

Em face da importância social e econômica dos 
programas e projetos elencados na operação 
de crédito “Sergipe: Incluir para Desenvolver”, 
o Governo do Estado viabilizou junto à Caixa 
Econômica um empréstimo no valor de R$ 180 
milhões como antecipação da operação de 
crédito DPL (BIRD/Banco Mundial). O objetivo 
foi dar início imediato às ações previstas, 
enquanto são finalizados os procedimentos 
legais e administrativos dessa operação.

PROJETO ÁGUAS DE SERGIPE

Voltado para a área de meio ambiente e 
recursos hídricos, a operação de crédito, 
no valor de US$ 70,275 milhões, tem como 
objetivo fortalecer o marco institucional e de 
políticas para a gestão do meio ambiente e dos 
recursos hídricos, assim como a implemen-
tação de ações que contribuam para a revitali-
zação da bacia hidrográfica do rio Sergipe.

Após conclusão da fase de negociação do 
contrato entre as equipes do Banco Interna-
cional para Reconstrução e Desenvolvimento 
(BIRD/Banco Mundial) e do Estado de Sergipe, 
o próximo passo será a reunião do Conselho 
Diretor do Banco Mundial, prevista para 26 de 
janeiro de 2012, em que se prevê a aprovação 
definitiva do acordo. 
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PROJETO DOM TÁVORA

Com objetivo de contribuir para a redução da 
pobreza rural, mediante apoio aos pequenos 
produtores, esta operação de crédito tem 
como agente financeiro o Fundo Internacional 
de Desenvolvimento Agrícola (Fida). São cerca 
de US$ 28,6 milhões, sendo US$ 16 milhões do 
Fida e US$ 12,6 milhões como contrapartida 
do Governo do Estado.

A operação de crédito está em fase de 
apresentação dos documentos na Secretaria 
do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. 
Em seguida, após autorização do órgão federal, 
o Estado de Sergipe irá negociar os termos do 
acordo contratual com o agente financeiro 
(Fida).

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
DE TURISMO NO ESTADO DE SERGIPE 
(ProDetur)

A operação de crédito tem como agente 
financeiro o Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID) e se destina a melhorar a 
estrutura turística do Estado e promover a 
inclusão social das populações envolvidas, 
com ações de infraestrutura, capacitação e 
qualificação dos produtos.

Estão envolvidos cerca de 100 milhões de 
dólares, sendo 60 milhões de dólares do BID. 
Para solicitar autorização da Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN/MF) para realizar a 

etapa de negociação do acordo contratual, é 
necessário que os procedimentos inerentes à 
preparação do Programa estejam concluídos. 
De acordo com a agenda do BID, faltam realizar 
as missões de orientação e de análise. 

PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO 
FAzenDáriA (ProFiSCo)

Este programa possui como foco a viabilização 
do fortalecimento da gestão fiscal do Estado, 
visando ao incremento da receita própria, 
ao aumento na efetividade e à qualidade do 
gasto público, bem como ao provimento de 
melhores serviços aos cidadãos. Além disso, 
sua implementação viabilizará o aperfeiçoa-
mento organizacional e da gestão estratégica 
dos mecanismos de transparência e da gestão 
de Recursos Humanos.

O agente financeiro da operação de crédito é 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID). Ela envolve um montante de US$ 7,959 
milhões, sendo US$ 5,788 milhões financiados 
pelo banco. O Governo Estadual apresentará, 
em fevereiro de 2012, a documentação 
necessária para que a Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN/MF) autorize o início da fase de 
negociação dos termos do acordo com o BID.



RESuLTADOS DA 
ADMINISTRAÇÃO
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5. modernização, 
Democratização e 
transparência da Gestão 
Pública
COMPRAS GOVERNAMENTAIS

No âmbito das licitações e dos contratos, 
existem 38 atas de Registro de Preços vigentes, 
abrangendo 1.194 itens ativos e totalizando 
um valor estimado de R$ 110.999.926,57. Já 
por meio de dispensas de licitação, o total 

adquirido foi de R$ 18.933.094,58 no período 
de janeiro a dezembro de 2011, para um total 
de 4.598 processos concluídos e publicados. 
O tipo mais recorrente foi o relacionado à 
dispensa por valor.

Por licitações, foram ao todo 299 pregões 
eletrônicos realizados e publicados, 19 pregões 
presenciais, 7 por carta convite e 4 por tomada 
de preço. O resultado dos processos resultou 
em uma economia de 14% entre valores de 
referência e valores comprados. Confira na 
tabela abaixo:

ECONOMIA COM DISPENSAS REALIZADAS

Valores de Referência (R$) Valores Comprados 
(R$) Economia (R$) Economia (%)

TOTAL 22.157.902,29 18.933.094,58 3.224.807,71 14,55

Fonte: Sistema ComprasNet.

ECONOMIA OBTIDA COM CERTAMES HOMOLOGADOS 2011

Modalidades Valor Referencial (R$) Valor Adjudicado (R$) Economia (R$)

Pregão Eletrônico 275.487.185,67 231.979.271,24 43.507.968,43

Pregão Presencial 22.297.758,35 17.854.204,44 4.443.553,91

Outras Modalidades de 
Licitação

695.576,67 653.331,50 42.245,17

Total 22.661.005,51 17.112.595,16 5.548.410,35

 Fonte: SGCC.
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APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS

Atualmente 889 Micro e Pequenas Empresas 
(MPEs) constam do cadastro da Comprasnet, 
sendo 716 microempresas e 173 empresas de 
pequeno porte. Do total de R$ 34.586.773,18 
arrematados em 2011, 47% corresponde às 
MPEs sergipanas, ou seja, R$ 16.351.990,14.

Em 2011, os ramos de atividade com totais 
arrematados mais expressivos referentes às 
MPEs sergipanas foram os de serviços tercei-
rizados em geral, de material de expediente/
consumo e de alimentação. 

OUTRAS AÇÕES
• Retomada do Projeto de Licitações 

Sustentáveis, que pressupõe a criação de 
um arcabouço legal específico visando à 
implementação de licitações ambiental-
mente orientadas;

• Fortalecimento dos controles gerenciais 
(notas e dashboards): elaboração de 
notas técnicas mensais para aferir ações 
e resultados; medir o consumo por parte 
dos órgãos e entidades com relação 
aos diversos contratos centralizados 
existentes por meio de dashboard;

• Pregão eletrônico para aquisição de 
caminhões, rabecões, veículos utilitários 
e de pavimentação asfáltica por meio de 
sistema de registro de preços;

• Pregão Eletrônico para contratação centra-
lizada de serviços de telefonia: contra-
tação centralizada de solução para implan-
tação, operacionalização, gerenciamento e 
manutenção dos serviços de telefonia fixa e 
móvel para Administração Pública Estadual. 
Trará inovações nos serviços de telefonia 
com novas tecnologias que buscam facilitar 
a comunicação e otimizar gastos.

GESTÃO DE CONVÊNIOS

Em 2011, o Governo procurou encontrar todas 
as oportunidades de celebração de acordos de 
cooperação com a União, inclusive aqueles que 
já estão disponíveis no Sistema de Gestão de 
Convênios e Contratos de Repasse (SICONV).

Assim, no ano passado, Sergipe celebrou 
com a União novos convênios e contratos de 
repasses no valor de R$ 193.154.381,11, já 
tendo sido empenhados R$ 75.302.004,11 
desse total. Em termos de liberação financeira 
de recursos, o SICONV registrou, em 2011, o 
montante de R$ 73.177.903,18 para o Governo 
de Sergipe, 80% superior ao exercício de 2010, 
que atingiu o valor de R$ 40.430.032,32.

GESTÃO DO PATRIMÔNIO MÓVEL E 
IMÓVEL DO ESTADO

Implantação do Sistema de Gestão do Patri-
mônio (SGP): solução logística e informatizada 
de gestão pública, em plataforma web, com 
fornecimento de software e prestação de 
serviços técnicos especializados. A aquisição 
do sistema é uma das metas previstas no 
PNAGE/SEPLAG-SE, financiado pelo BID e 
complementado com contrapartida estadual;

Inventário e emplacamento de bens móveis: 
até o mês de novembro, foram inventariados e 
re-emplaquetados 30 mil bens móveis, distri-
buídos por 12 órgãos do Estado;

Levantamento dos bens imóveis: até o 
momento, 670 imóveis foram visitados pelas 
equipes de campo, sendo que 350 levanta-
mentos se encontram digitados e finalizados;
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Leilões públicos: 310 lotes foram postos à 
venda, com 300 deles sendo arrematados. 
Inicialmente foram apregoados os 27 lotes de 
materiais e, logo em seguida, os 283 lotes de 
veículos, perfazendo um valor de arrematação 
de R$ 1.967.950,00.

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO 
CIDADÃO

Centro de Atendimento ao Cidadão (CEAC)

Atualmente estão em funcionamento três 
unidades do CEAC — Riomar, Rodoviária e Rua 
do Turista — e uma unidade móvel. Os dados 
registrados pertinentes às suas atividades no 
ano de 2011 são apresentados a seguir.

O CEAC/Riomar, o primeiro a ser implantado 
no Estado de Sergipe, realizou o total de 
629.281 atendimentos em 2011, sendo os 
serviços mais procurados Detran, Ipesaúde, 
SSP, Núcleo de Apoio ao Trabalhador (NAT) e 
Secretaria da Fazenda. O CEAC/Rodoviária 
Nova realizou 549.951 atendimentos em 
2011. O CEAC Móvel, que leva os serviços do 
Governo ao interior, beneficiando os cidadãos 

que não podem arcar com o custo da viagem até 
a capital, atendeu 21.266 cidadãos em 2011.

Além disso, o Governo também inaugurou, em 
20 de setembro de 2011, ou seja, já dentro da 
nova gestão, o CEAC/Rua do Turista, localizado 
em área de fácil acesso à população, no centro 
comercial da antiga Rua 24 horas. Em três 
meses de funcionamento, os 13 órgãos ali 
instalados realizaram 48.136 atendimentos. 

Ouvidoria Geral do Estado (OGE)

Servindo como canal de comunicação entre 
cidadãos e o Poder Executivo, exercendo a inter-
mediação de conflitos, ouvindo críticas, recla-
mações, solicitações, denúncias e sugestões, a 
Ouvidoria Geral do Estado disponibilizou, em 
2011, diversos canais interativos de comuni-
cação, como o número de telefone 0800 284 
0095, os serviços “Fale com o Governador” 
e o Portal do Governo, que estão disponíveis 
no site da Agência Sergipe de Notícias (ASN). 
Além deles, ofertou também o “Fale com a 
Ouvidoria”, que atende à população por meio 
do site da OGE (www.ouvidoriageral.se.gov.
br), e o atendimento presencial, na sede do 
órgão e também na unidade da Ouvidoria do 
CEAC/Rodoviária.

Outro canal foi a participação nas Conferências 
do Planejamento Participativo, na 1ª Confe-
rência da Transparência e Controle Social 
(CONSOCIAL/2011), parceria na 18ª edição do 
Programa Ação Global (SESI/Rede Globo), e o 
Projeto Ouvidoria nas Escolas, para conscientizar 
a comunidade escolar sobre os direitos e deveres 
voltados à cidadania. O projeto atendeu 1.500 
alunos em 20 escolas da rede pública estadual.
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RECURSOS HUMANOS

Responsável pela administração e gerenciamento dos recursos humanos da Administração Estadual, 
a Superintendência Geral de Recursos Humanos (SGRH) alcançou resultados importantes em 2011:

Concursos Públicos

CARGOS QUANTIDADE

Processos Seletivos Simplificados 
realizados e em andamento

Coordenador de Núcleo, Instrutor, Instrutor de Libras, Tradutor 
Intérprete de Libras, Pedagogo, Professor, Educador Profissional, 
Merendeira, Oficial Administrativo.

04

Nomeações Concursos Públicos
Assistente de Trânsito, Delegado (nomeação sub judice), Oficial 
Administrativo (SEAD), Executor de Serviços Básicos, Merendeiro 
Escolar, Oficial Administrativo (SEED) e Vigilante.

460

Convocações PSS
Professor, Professor de Química e Física, Instrutor de Libras, Tradutor 
Intérprete de Libras.

1.490

PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS

INSPEÇÕES MÉDICAS DEFERIDAS INDEFERIDAS

TOTAL 9.572 298
Fonte: SEPLAG/SGRH/Diretoria Geral de Perícia Médica. Data-Base: 01/01/2011 a 31/11/2011.

FOLHA DE PAGAMENTO

Acumulado Anual

Soma das remunerações pagas aos servidores: R$ 1.817.810.958,17

encargos: R$ 390.636.876,28

Valor total pago em folha: R$ 2.208.447.834,45

Pensões especiais/Auxílios/indenizações para inativos R$ 12.689.622,15

TOTAL PROCESSADO PELA SEPLAG R$ 2.221.137.456,60
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Quantitativo de Pessoal

O Departamento Geral de Pessoal registrou, em dezembro de 2011, o total de 43.578 vínculos 
processados, distribuídos conforme quadro abaixo:

SERVIDORES ESTATUTÁRIOS 38.405

EMPREGADOS DE EMPRESAS PÚBLICAS 912

REQUISITADOS 367

CONTRATOS TEMPORÁRIOS 2.780

PENSÕES ESPECIAIS/ INDENIZAÇÕES/ AUXÍLIOS/ INATIVOS * 1.114

*As pensões especiais/auxílios/indenizações de inativos passaram a ser processados pelo Sistema de Pessoal (Sipes) em fevereiro de 2011.

Quantitativos de Pessoal

MAGISTÉRIO
22,35%

PENSÕES ESPECIAIS
AUXÍLIOS/INDENIZAÇÃO
INATIVOS 1,59%

CONTRATOS
TEMPORÁRIOS
6,82%

REQUISITADOS
0,90%

EMPREGADOS DE
EMPRESAS PÚBLICAS
2,24%

OUTRAS CARREIRAS
0,69%

DELEGADOS 
DE POLÍCIA 0,35%

APOIO ADMINISTRATIVO
DETRAN 0,70%

CARREIRAS DO SISTEMA
DE SEGURANÇA PRISIONAL

1,44%

APOIO TÉCNICO OPERACIONAL
1,94%

CARREIRAS POLICIAIS
(AGENTES/ESCRIVÃES)

2,98%

QUADRO DA SAÚDE EM
EXTINÇÃO/FUNDAÇÕES

5,86%

SAÚDE
6,23%

FISCO
1,63%

APOIO ADMINISTRATIVO
28,35%

POLÍCIA MILITAR/
CORPO DE BOMBEIROS

14,80%
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ESTUDOS, PESQUISAS, ESTATÍSTICAS 
e LeVAntAmentoS GeoGráFiCoS — 
SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEORRE-
FERENCIADAS

No âmbito dos dados econômicos e geográ-
ficos, o Governo do Estado, por meio da 
SEPLAG, desenvolveu um sistema estadual 
de informações, fortalecendo a infraestrutura 
informacional sobre Sergipe. Para tanto, lançou 
o portal Observatório de Sergipe (www.obser-
vatorio.se.gov.br), com foco na modelagem do 
Sistema Estadual de Informações. Dentre as 
iniciativas do Sistema, constam: atualização 
e redesenho das bases de dados geoespa-
ciais e estatísticas públicas sobre o Estado; 
mapeamento cartográfico de todas as sedes 
municipais de Sergipe; Panorama da Economia 
Sergipana; Sergipe em Dados — coletânea de 
informações anuais consolidadas em nível 
estadual, contemplando aspectos sociais, 
econômicos e ambientais de Sergipe; Síntese 
de Informações Estatísticas de Sergipe; Contas 
Regionais (PIB Estadual) e Contas municipais 
(PIB Municipal); informações municipais — 
histórico e divisão territorial; realização de 
estudos sobre a pobreza e desigualdade social, 
além do mapeamento da pobreza extrema em 
Sergipe; novo mapa dos territórios em 2011; 
primeiros resultados do Censo 2010.

GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Outro foco de ação da administração pública foi 
a gestão da política estadual de tecnologia da 
informação, através da Empresa Sergipana de 
Tecnologia da Informação — Emgetis, cujas ativi-
dades compreendem imperativo de segurança 
administrativa e funcional do Estado.

Entre as principais ações da Emgetis em 
2011 está a implantação do e-DOC, uma 
Solução de Gestão Eletrônica de Processos e 
Documentos (GED). A solução está em fase 
de adição de novos processos. Além disso, 
o Banco de Dados, já concluído, é uma ação 
que trata da atualização de versão da base 
de dados. Também foi adquirido e instalado 
pela Emgetis, por um período de três anos, o 
software de antivírus Kaspersky, instalado nos 
servidores hospedados no data center, bem 
como nas estações da rede, proporcionando 
maior segurança da informação no tocante a 
ataques causados por malwares.

Entre os convênios, pode-se destacar a coope-
ração técnica entre o Tribunal de Justiça de 
Sergipe e o Governo do Estado de Sergipe 
para possibilitar a integração da Procuradoria-
-Geral do Estado ao Poder Judiciário. Também 
há a colaboração e cooperação técnica entre 
a Emgetis e o Banese para o uso comparti-
lhado de recursos corporativos de TIC. Outro 
convênio é o de cooperação técnica entre a 
Emgetis e a Secretaria de Estado da Educação 
(SEED) para o recebimento e gestão dos equipa-
mentos doados pelas entidades parceiras do 
projeto UCA, com data de assinatura 31 de 
janeiro de 2011.

BANESE

O Banco do Estado de Sergipe comemorou, no 
dia 26 de novembro de 2011, o seu cinquen-
tenário de fundação. No ano de seu jubileu 
dourado, o Banese alcançou resultados 
expressivos, decorrentes de um modelo de 
gestão eficiente que visa à sustentabilidade e à 
continuidade da organização em benefício da  
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população sergipana, que sempre demanda 
os serviços disponibilizados pelo banco, como 
cliente ou usuário.

Em 2011, os ativos totais alcançaram a marca 
de R$ 2,8 bilhões, com crescimento de 7% em 
relação a 2010, enquanto os recursos captados 
junto à clientela alcançaram a cifra de R$ 2,3 
bilhões, um crescimento de 4% em relação 
a 2010. Nesse período, a carteira de crédito 
alcançou a marca de R$ 1,4 bilhão, o que 
representa incremento de 24% no ano. Desse 
montante, R$ 271 milhões estão aplicados em 
operações de fomento ao desenvolvimento 
nos segmentos imobiliário, industrial, rural 
e de microcrédito; e R$ 1,160 milhões em 
operações de funcionamento das atividades 
do segmento comercial sergipano. Registre-se 
que, no decorrer de 2011, o Banese desem-
bolsou na economia sergipana R$ 545 milhões.

Destaca-se ainda o crescimento do Patri-
mônio Líquido na ordem de R$ 51,3 milhões, 
alcançando o montante de R$ 228,6 milhões, 
equivalente a uma evolução de 29% em 
relação a 2010. No entanto, o saldo de R$ 91 
milhões está compondo a Reserva Estatutária. 
Desse total, R$ 71 milhões compõem a 
Margem Operacional, visando a garantir sua 
manutenção compatível com o desenvolvi-
mento das operações ativas da sociedade, 
notadamente em função da expansão prevista 
para a carteira de crédito; e R$ 24,9 milhões 
fazem parte da Equalização de Dividendos, 
objetivando assegurar recursos para 
pagamentos de dividendos intermediários.

No que concerne ao desempenho das ações 
do Banco do Estado de Sergipe na BOVESPA, 
no final de dezembro de 2011, as ações BGIP3 

(ordinárias nominativas) estavam cotadas a R$ 
44,5 por ação, o que representou uma valori-
zação de 78,0% em relação ao mesmo período 
de 2010, quando estavam cotadas por R$ 
25,0. As ações BGIP4 (preferenciais nomina-
tivas) apresentaram um crescimento de 68,0% 
em relação ao exercício de 2010, quando sua 
cotação era de R$ 29,4 por ação. Ressalte-se 
que a rentabilidade do Ibovespa foi de –18,1%.

Concomitante ao trabalho desenvolvido 
em sua atuação creditícia e de prestação 
de serviços, o Banco do Estado de Sergipe 
entregou à população sergipana o Museu 
da Gente Sergipana. Um dos museus mais 
modernos de todo o país, o Museu da Gente 
Sergipana utiliza tecnologia de vanguarda para 
proteger o patrimônio histórico e cultural do 
Estado de Sergipe em todas as suas formas 
de manifestação. O respeito pela necessidade 
de valorização do sergipano motivou um 
investimento de R$ 22 milhões para obras de 
reforma, restauração e construção do antigo 
prédio do Colégio Atheneu Dom Pedro II para 
sediar o Museu e as instalações do Instituto 
Banese.

CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA

Em 2011, a Controladoria Geral do Estado 
realizou diversas ações de orientação, 
acompanhamento, auditoria, fiscalização e 
correção dos atos e fatos da gestão estadual. 
Seus principais resultados são demonstrados 
a seguir.
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Portal Transparência

As ações do Governo de Sergipe são reali-
zadas com ênfase na ética e na transparência 
públicas. Assim, em 2011, o Governo de 
Sergipe realizou ações de estímulo à transpa-
rência e ao controle social da Administração 
Pública, a exemplo da publicação diária de 
dados no Portal da Transparência (www.trans-
parencia.se.gov.br), que registrou acesso a 
mais de 145 mil páginas.

Controle Social da Gestão Estadual 

Visando à mobilização da sociedade civil, dos 
gestores municipais e dos cidadãos rumo à 
1ª Conferência Estadual sobre Transparência 
e Controle Social da Gestão Pública — 1ª 
CONSOCIAL/SE —, o Governo Estadual, por 

meio da Controladoria Geral do Estado e em 
parceria com a CGU/PR, promoveu cursos 
de capacitação dos gestores e técnicos dos 
municípios sergipanos para disseminar a 
metodologia a ser aplicada nas conferências 
municipais. Além disso, publicou o hotsite 
www.cge.se.gov.br/consocial, com orien-
tações dirigidas aos cidadãos e gestores 
municipais, no qual são divulgadas as matérias 
com a cobertura das Conferências realizadas, 
agenda de convocação, dentre outras.

Como resultado dos trabalhos desenvolvidos 
até 2011, foram convocadas 40 conferências 
municipais, das quais 25 já foram realizadas, 
com a participação direta de mais de 2.500 
cidadãos. Foram eleitos 300 delegados para 
a etapa estadual e priorizadas 500 propostas, 
contemplando todos os quatro eixos temáticos. 

Portal Transparência meio da Controladoria Geral do Estado e em 
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ASSESSORIA JURÍDICA E DEFESA DO 
ESTADO

Projeto Procuradoria Itinerante

Esta é uma iniciativa conjunta entre a Secre-
taria de Estado do Planejamento, Orçamento 
e Gestão (SEPLAG) e a Procuradoria-Geral do 
Estado (PGE) que visa a agilizar a tramitação 
e análise dos requerimentos dos servidores 
públicos estaduais — sejam eles estatutários, 
temporários ou comissionados —, senten-
ciando, em 2011, 4.332 atos processuais. 
Com julgamentos realizados às quartas e 
quintas-feiras, o projeto garante celeridade 
na resolução dos processos. O tempo até o 
julgamento caiu de 6 meses para no máximo 
20 dias, havendo a possibilidade de, inclusive, 
um parecer ser emitido no mesmo dia da sua 
sessão de apreciação.

Mutirão Fiscal 2011

Com a participação da Secretaria de Estado 
da Fazenda, foi realizado, em parceria com a 
Vara Privativa da Fazenda Pública, o Mutirão 
Fiscal 2011, grupo de trabalho formado exclu-
sivamente para facilitar a quitação de dívidas 
concernentes ao Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias (ICMS). O Mutirão conseguiu 
negociar a quitação de mais de R$ 100 milhões 
em débitos. Além disso, contribuiu também 
para criar oportunidades de enquadramento 
no regime do Simples Nacional e na redução 
significativa no estoque de processos judiciais 
e administrativos de cobrança de dívida. Os 
resultados alcançados foram expressivos, 
principalmente levando-se em conta que  
o projeto durou 15 dias. 
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Regularização Fundiária

Implantado no Estado desde 2008, com parti-
cipação de técnicos da Emdagro, Cohidro, 
Seagri, PGE e Incra, o projeto tem como 
objetivo regularizar a situação fundiária 
dos assentamentos sergipanos por meio da 
ampliação da capacidade de atuação do órgão 
federal em Sergipe. À PGE, coube a tarefa de 
desenvolver ações de desapropriação das 
fazendas situadas em 5 comarcas, no menor 
tempo possível, para o cumprimento do prazo 
estipulado.

Projeto de Virtualização Documental

A Procuradoria Geral do Estado alcançou, 
em 2011, a marca de 10.000 documentos 
on-line. Esse é um feito inédito para o órgão, 
que modernizou e acelerou grande parte dos 
projetos executados no ano. Isso foi realizado 
através do Projeto Informação à Mão, que 
busca o desenvolvimento da cultura organiza-
cional de registro, catalogação, guarda e dispo-
nibilização de acesso à produção intelectual 
realizada pelo órgão. Todas as portarias que 
tratam dos procedimentos da PGE, desde 
2007 até hoje, e todas as portarias de 2011, 
de qualquer tipo, também estão disponíveis, 
dando publicidade dos pareceres a todos os 
cidadãos.

GESTÃO FAZENDÁRIA

Sergipe Competitivo

O Sergipe Competitivo tem como objetivo 
promover o desenvolvimento econômico 
sustentável do Estado, através do crescimento 
do setor produtivo nas dimensões empresarial, 

estrutural e sistêmica. Com esse intuito, utiliza 
o Fundo de Aval do Estado de Sergipe (FAES) 
como instrumento de fomento ao desenvolvi-
mento das microempresas e produtores rurais 
sergipanos. 

Em 2011, o FAES despendeu R$ 348.725,16 
como despesas de encargos pela honra de 
avais, garantias, seguros e similares utili-
zados pelo Banese. O FAES, com o objetivo de 
conceder garantias complementares neces-
sárias à contratação de financiamentos junto 
às instituições financeiras, permite a essas 
empresas a realização de investimentos fixos; 
implementação de novos empreendimentos; 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de 
tecnologia; aquisição de equipamentos para 
controle de qualidade; e aquisição de veículos 
utilitários e contratação de consultoria para 
implementação de programas de qualidade. 
Cabe ao Banese e à SEFAZ a operacionalização 
de tal fundo.

Nota da Gente

Em novembro de 2011, foi lançado o “Nota 
da Gente”, programa de estímulo à cidadania 
fiscal e tributária no Estado de Sergipe. O 
programa tem como objetivo conscientizar e 
estimular os adquirentes de mercadorias, bens 
e serviços com incidência do ICMS a exigirem 
dos respectivos fornecedores ou prestadores 
de serviço a entrega do documento fiscal hábil, 
nos termos da legislação tributária, fazendo 
de cada cidadão um fiscal. Em contrapartida, 
o programa prevê a realização de sorteios 
trimestrais com premiações em dinheiro com 
valores totais de R$ 250 mil por sorteio. 
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6. FOMENTO AO 
DESENVOLVIMENTO
POLÍTICA INDUSTRIAL

Em 2011, vinte empreendimentos industriais 
foram implantados no Estado, agregando 
à economia 1.619 postos de trabalho. Isso 
envolveu um total de investimentos de R$ 
121 milhões. Somando-se aos números do 
primeiro governo, são 81 empresas atraídas, 
8.463 novos postos de trabalho e um investi-
mento total de R$ 631 milhões.

Buscando estimular ainda mais a economia, 
o Governo de Sergipe promoveu a elevação 
do subteto do regime especial de tributação 
— o Simples—, que passou de R$ 1,2 milhão 
para R$ 1,8 milhão a partir de 1º de janeiro de 
2012. Essa ação tem como objetivo promover 

a redução da carga tributária e simplificar a 
tributação, beneficiando 1.700 empresas em 
nosso Estado e elevando para 17.400 o número 
de empresas enquadradas no sistema. Isso 
representa 64% do total de empresas contri-
buintes de ICMS em Sergipe.

Além disso, foi firmado convênio com o Sebrae 
para a criação da Rede de Fornecedores Quali-
ficados do Setor Público, que vai oferecer quali-
ficação para pequenas empresas participarem 
das compras feitas pelo Governo. Através do 
Banese, foi criada uma linha de crédito de 
R$ 100 milhões que será disponibilizada aos 
empresários enquadrados no Simples para 
capital de giro, antecipação de recebíveis ou 
parcelamento do ICMS. Merece destaque 
também a realização do parcelamento do ICMS 
referente ao mês de dezembro para estimular 
o comércio de fim de ano, atendendo a reivin-
dicações dos empresários.
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ENERGIA

Sergipe possui uma vocação natural para a 
produção de energia, que responde por 41% 
do PIB do Estado. Seja na cadeia de petróleo e 
gás (litoral), na produção de hidroeletricidade 
(Alto Sertão Sergipano) ou em produtos da 
cana (região do Cotinguiba), seja no potencial 
expansivo para a produção de energias 
renováveis, Sergipe está coberto de oportuni-
dades para o desenvolvimento de negócios na 
área.

Gás Natural

Em Sergipe, os serviços locais de gás canalizado 
são explorados pela Sergipe Gás S.A (Sergas), 
sociedade de economia mista, pessoa jurídica 
de direito privado, vinculada à Secretaria de 
Estado da Infraestrutura. Ela possui como 
sócios-acionistas o Estado de Sergipe, a 
Gaspetro (empresa do Grupo Petrobras S.A) e 
a Mitsui Gás e Energia do Brasil.

Em 2011, a Sergas e o Governo de Sergipe 
desenvolveram uma série de ações que irão 
ampliar a competitividade do gás natural na 
matriz energética sergipana, seja do ponto 
de vista da ampliação da rede de distribuição, 
seja através da manutenção dos preços.

Dentre as principais ações comerciais, 
destacam-se:

• A revisão das Quantidades Diárias Contra-
tadas, com a inclusão do volume de 700 
mil m3/dia para a Cia Vale Potássio;

• A assinatura de aditivo contratual para 
fornecimento de gás natural (80 mil m3/
dia) na modalidade Firme para a unidade 
de Cogeração da Cimenteira Itaguassu 
Agro Industrial S/A (Nassau);

• A assinatura de Contrato de Fornecimento 
Firme Inflexível de gás natural para a nova 
indústria Cerâmica Serra Azul. Forneci-
mento iniciado no mês de agosto com 20 
mil m3/dia;

• A assinatura de Contrato de Fornecimento 
Interruptível (Mercado Secundário de 
gás natural) para a Cimenteira Itaguassu. 
Implantação de sistema de distribuição 
para 160 mil m3/dia em substituição ao 
combustível Coque de Petróleo;

• Participação e duplicação das aquisições 
de volumes adicionais de gás natural 
através dos leilões de curto prazo da 
Petrobras em relação a 2010;
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• Significativo crescimento das vendas dos 
segmentos residencial (25%) e comercial 
(22%) em comparativo com o mesmo 
período do ano anterior;

• Crescimento nas vendas do segmento 
industrial em 6% em comparativo com o 
mesmo período do ano anterior.

Do ponto de vista dos preços do gás natural, 
uma importante ação foi a de não reajustar os 
preços desse energético durante quase todo o 
ano de 2011. O último reajuste homologado 
pela Secretaria de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão aconteceu em fevereiro 
de 2011. Em fevereiro de 2012, completamos a 
significativa marca de um ano sem reajustar o 
preço do gás natural para todos os segmentos 
e de um ano e nove meses para o segmento 
veicular. Essa decisão impacta no aumento da 
competitividade do gás natural. 

Quanto aos investimentos realizados, 
podemos destacar:

• A implantação de gasoduto no Distrito 
Industrial do município de Nossa Senhora 
do Socorro para fornecimento de gás 
natural (30 mil m3/dia) para a nova 
indústria Cerâmica Serra Azul;

• A implantação de gasoduto no município 
de Nossa Senhora do Socorro para forne-
cimento de gás natural (240 mil m3/dia) 
para a cimenteira Itaguassu Agro Indus-
trial SIA (Nassau);

• A implantação de 7,5 km de rede 
(gasoduto) para distribuição de gás 
natural para estabelecimentos industriais, 
comerciais e residenciais.

Como demonstra o gráfico abaixo, a seguir, a 
partir do ano de 2010, a Sergas S.A reverteu o 
cenário de queda dos investimentos, aumen-
tando-os em 52% em relação a 2009. Em 2011, 
o crescimento foi de 80% em relação a 2010.

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DE  INVESTIMENTOS 
DA SerGAS (r$ 1.000,00)
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Aliadas às políticas de incentivos do Programa 
Sergipano de Desenvolvimento Industrial 
(PSDI), as ações na área de gás natural têm 
permitido que esse energético se mantenha 
competitivo e continue a ter aceitação 
desse grande consumidor de energia que é 
a indústria, atraindo novos investimentos 
privados em território sergipano e mantendo 
os já existentes.

O exemplo da instalação da Cerâmica Serra 
Azul no Distrito Industrial do município de 
Nossa Senhora do Socorro, que demandará 
gás natural para seu processo produtivo, é 
um significativo exemplo do resultado dessa 
política.

A empresa prevê, inicialmente, uma produção 
de 4,2 milhões de peças e um faturamento de 
R$ 5 milhões por mês, o que se refletirá na 
geração de cerca de 100 empregos diretos. Em 
quatro anos, a expectativa é que esse número 
suba para 500.

Para atendimento dessa nova unidade indus-
trial, a Sergas realizou um investimento de R$ 
518.361,00 no seu ramal de distribuição. Já a 
Cerâmica Serra Azul investiu cerca de R$ 230 
mil reais em sua rede interna.

A ampliação do ramal de distribuição da 
Sergas também permitirá o suprimento de 
gás canalizado a outras empresas que já 
atuam na área ou que venham a se instalar. 
Essa iniciativa, além de estimular o desenvol-
vimento industrial, por viabilizar a instalação 
de novas unidades com ganhos de escala para 
a Sergas, e contribuir para a interiorização do 
desenvolvimento, favorecerá a preservação 
do meio ambiente, pois o uso gás natural irá 

substituir a queima de combustíveis mais 
poluentes, a exemplo da lenha.

Outro bom exemplo é o fornecimento de gás 
natural mediante a celebração de contratos 
de curto prazo entre a Sergas e empresas 
sergipanas. Nesses contratos, o preço do gás 
chega a ser 51% menor do que nos contratos 
de longo prazo, como foi o caso do último 
leilão realizado pela Petrobrás, para forneci-
mentos no período de agosto a novembro de 
2011. Com essa estratégia, a redução de preço 
chega à porta de quem efetivamente usa o gás 
natural: o consumidor final.

Em Sergipe, algumas empresas estão se 
beneficiando dessa nova modalidade de forne-
cimento em função de a Sergas participar dos 
leilões da Petrobrás: CTA, Cercesa, TropFruit e 
Tavex. Essas empresas geram empregos para 
os sergipanos, além de fortalecerem as trocas 
comerciais do Estado.

A TropFruit, por exemplo, tem substituído 
a queima da lenha em caldeira pelo gás 
natural para geração de vapor no processo 
de produção de sucos. Além do aspecto 
ambiental, a substituição implica na redução 
de um dos principais custos da produção de 
suco, que é a geração do vapor.

Dentre os sucos produzidos e exportados 
pela empresa, especialmente para o mercado 
europeu, destaca-se o suco de laranja. 
Somente no período de janeiro a setembro de 
2011, segundo dados do Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio Exterior 
(Mdic), o suco de laranja representou 52,44% 
do total de exportações sergipanas. Em relação 
ao mesmo período de 2010, as exportações do 
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suco de laranja apresentaram alta de 90% e já 
somam US$ 42,32 milhões (FOB) em 2011. No 
mesmo período do ano anterior, somava US$ 
22,34 milhões (FOB).

Energia Elétrica

Diferentemente do setor de gás natural, a 
privatização do setor elétrico tirou dos Estados 
a competência para distribuição de energia 
elétrica. Dessa forma, o Governo de Sergipe 
participa de outras maneiras do estímulo a 
esse setor. Nesse contexto, um programa 
merece destaque especial, o Programa 
Nacional de Universalização do Acesso e Uso 
da Energia Elétrica do Governo Lula (Programa 
Luz Para Todos).

Em Sergipe, no período de 2007 a setembro 
de 2011, o programa levou energia a 38.372 
lares, resultado de um esforço conjunto do 
Governo Federal, Estadual e Concessionárias 
no montante de R$ 106.783.900,74, sendo 
R$ 7.791.355,00 de recursos oriundos do 
Governo de Sergipe.

O programa, que é coordenado em Sergipe 
pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e 
do Desenvolvimento Energético Sustentável 
(Seinfra), foi o grande responsável pelo cresci-
mento no número total de consumidores 
de energia elétrica em Sergipe. O programa 
tem permitido que novas famílias passem a 
usufruir da energia elétrica em casa, gerando 
mais qualidade de vida.

CAPACITAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE 
mão-De-obrA 

A Secretaria de Estado do Trabalho (SETRAB) 
procurou implementar ações voltadas para 
a operacionalização do Sistema Nacional de 
Emprego Sine/NAT, em parceria com o Minis-
tério do Trabalho, procurando oferecer à 
população sergipana mais possibilidades de 
inserção no mercado de trabalho e agilidade 
nos serviços destinados ao trabalhador, com o 
programa “Mais Emprego”.

A preocupação com o artesanato local é outra 
ação que merece destaque. A SETRAB tem 
procurado estimular o resgate das vocações 
regionais, levando à preservação das culturas 
locais e à formação de uma mentalidade 
empreendedora, incentivando o artesão a 
participar ou organizar cooperativas para a 
geração de oportunidades de trabalho e renda.
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Atendimento a Pessoas com Deficiência

É importante a atuação da SETRAB no 
estímulo à inserção das pessoas com defici-
ência no mercado de trabalho. No exercício 
de 2011, o serviço de atendimento a essas 
pessoas foi intensificado, com uma demanda 
de 225 vagas, disponibilizadas por empresas 
sergipanas, a exemplo do Cinform, Mardiza, 
Fapese/UFS, Hospital Santa Izabel, Construtora 

Cosil, BicBanco, Itapemirim, Bompreço e 
outras, contribuindo, dessa forma, para a 
inclusão econômica e social desses cidadãos. 
Foram encaminhadas ao mercado de trabalho 
810 pessoas com deficiência, das quais 210 
se enquadraram nos perfis de exigências das 
empresas e foram contratadas, representando 
um aproveitamento de 25,92% entre encami-
nhadas e inseridas no mercado de trabalho.

Promoção da Igualdade no Mundo do 
Trabalho

O Programa “Mais Emprego”, implantado em 
parceria com o Ministério do Trabalho, tem 
sido um grande facilitador para trabalhadores 
e empregadores, inclusive permitindo ao 
trabalhador realizar o seu cadastro e se candi-
datar às vagas do Sine/NAT sem sair de casa, 
apenas acessando pela internet, na página 
da SETRAB, o Portal MTE Mais Emprego. Essa 

ferramenta permite que sejam cruzadas as 
informações sobre os candidatos cadastrados 
com as exigências apontadas pelos emprega-
dores para que, em seguida, os profissionais 
que atendam ao perfil solicitado sejam encami-
nhados para seleção.

Em 2011, o NAT-Aracaju superou a meta 
estabelecida, atendendo mais de cem mil 
pessoas.

SERVIÇOS 2011

Atendimento ao Trabalhador e Empregador (IMO, SD, CTPS, Pessoas com 
Deficiência e outras)

115.093*

Vagas Captadas 5.412*

Encaminhamentos para Empregador 16.206*

Colocações 1.821*

Habilitação de Seguro Desemprego (SD) 48.952*

Carteira de Trabalho e Previdência Social Emitidas (CTPS) 19.545

Publicação de Vagas na Mídia e na Página da SETRAB 5.412  
* Os dados quantitativos foram obtidos do Sistema “Mais Emprego”/MTE até o mês de outubro  

de 2011 e complementados com a média estimada dos meses de novembro e dezembro.
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Qualificação Social e Profissional

A Secretaria de Estado do Trabalho desen-
volve ações de capacitação social e profis-
sional, com cursos de curta duração, buscando 
a integração e a articulação com todas as 
funções do Sistema Público de Emprego Sine/
NAT.

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO  
PROFISSIONAL – META X QUALIFICADOS

PROGRAMA META
Nº DE 

QUALIFICADOS/ 
CERTIFICADOS

Enter Jovem Plus 700 669

Programa Mão Amiga 
Laranja 5.000 4.650

Programa Mão Amiga Cana-
-De-Açúcar 2.748 2.145

PlanSeQ da Construção Civil 721 339

Capacitação para Área de 
Calçados 200 200

TOTAL 9.369 8.003

Atividades de Artesanato

No exercício de 2011, várias ações foram 
realizadas voltadas para a organização e 
o fortalecimento de núcleos de produção 
(associações e cooperativas de artesãos) e 
para a promoção e o incentivo à comerciali-
zação dos produtos artesanais. O objetivo é 
apresentar o artesanato como uma oportu-
nidade de aumento de trabalho para melhorar 
a renda das comunidades e dos artesãos. 

Nesse sentido, a SETRAB definiu algumas 
diretrizes, tais como: identificação de todas as 
Associações e Cooperativas e cadastramento 
no SICAB-MDIC; incentivo aos artesãos para 
que se inscrevam no programa de Empregado 
Individual, com apoio do Sebrae; oferta de 
cursos e oficinas de qualificação e melhoria 
em produção artesanal, incluindo custos de 
produtos; organização de evento nacional 
sobre artesanato, visando à troca de experi-
ências com outros estados da federação e 
profissionais do setor; priorizar a manutenção 
e confecção bimestral das carteiras de 
artesãos, não permitindo que voltem a ocorrer 
acúmulos e insatisfações; participação em 
maior número de feiras em outros estados. 

Foram cadastrados, em 2011, pela SETRAB, 
171 artesãos, sendo 87 de Aracaju e 75 
dos demais municípios sergipanos, com a 
finalidade de fornecer a Carteira de Artesão e 
seus benefícios. 

Ainda no exercício de 2011, foram emitidas 
1.700 carteiras de artesãos que se encon-
travam pendentes de confecção referentes aos 
cadastros e re-cadastros com validação expirada 
correspondente aos anos de 2009 e 2010.
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A SETRAB proporcionou aos artesãos sergi-
panos a participação em eventos de grande 
visibilidade (6º Salão do Turismo/SP, XII Feira 
Nacional de Negócio do Artesanato, 22º Feira 
Nacional de Artesanato — Mãos de Minas), 
criando a oportunidade de apresentar as 
potencialidades regionais, de divulgar o 
artesanato sergipano, e, principalmente, de 
comercializar seus produtos, permitindo a 
ampliação de negócios. 

Trabalho Decente

A realização da I Conferência Estadual de Emprego 
e Trabalho Decente consistiu no primeiro 
passo para o fortalecimento e a promoção do 
trabalho decente como uma política de Estado. 
Ele é definido pela Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) como “trabalho adequada-
mente remunerado, exercido em condições 
de liberdade, equidade e segurança, capaz de 
garantir uma vida digna”. Realizada em Aracaju, 
a Conferência contou com a participação de 
cerca de 200 representantes de todos os terri-
tórios sergipanos, entre delegados, convidados 
e observadores. Cada um dos segmentos envol-
vidos indicou os seus representantes, dos quais, 
seguindo a proporcionalidade estabelecida no 
Regulamento da I CEETD, saíram os 20 delegados 
que representarão Sergipe na “Conferência 
Nacional de Emprego e Trabalho Decente”, que 
ocorrerá em Brasília, em 2012.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Arranjos Produtivos Locais (APLs)

O Governo Federal, através da SEDETEC/
SE, desenvolve políticas de estruturação e 
incentivo ao desenvolvimento de Arranjos 

Produtivos Locais (APLs) em diversos setores 
de atividades. Os APLs podem ser enten-
didos como sistemas de agentes econômicos, 
políticos e sociais localizados em um mesmo 
território, desenvolvendo atividades econô-
micas correlatas e que apresentam vínculos 
expressivos de produção, interação, coope-
ração e aprendizagem.   

Durante 2011, as principais atividades relacio-
nadas aos APLs foram:

• Organização e análise das demandas 
levantadas pelos grupos de trabalho;

• Articulação de parceiros para atendi-
mento das demandas levantadas;

• Acompanhamento dos arranjos produ-
tivos através da equipe de APLs;

• Elaboração de projetos para o MDIC e 
Ministério da Integração/MI;

• Elaboração de proposta para o CVT de 
Confecções do APL de Tobias Barreto.

Além dessas atividades, a SEDETEC discutiu, 
elaborou e validou, com os grupos de trabalho 
dos APLs, mais três Planos de Desenvolvi-
mento (PD) para os APLs de Mandioca, Pisci-
cultura e Tecnologia da Informação. 

Fórum Estadual das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte

A SEDETEC, dentro da sua política de fortaleci-
mento da economia de Sergipe, possui, como 
ferramenta de indução do desenvolvimento 
e da competitividade das MPEs e das cadeias 
produtivas prioritárias, o Fórum Estadual 
das Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, que também realiza ações previstas no 
Programa Formalize-SE, voltado para a forma-
lização de pequenos negócios.
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O Fórum Estadual das Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte é um espaço de debates e 
conjugação de esforços entre o governo e o setor 
privado na elaboração de propostas e ações de 
políticas públicas orientadas ao Empreendedor 
Individual (MEI) e Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte (MPE). Em 2011, o Fórum 
contou com a parceria de 44 entidades, sendo 
22 públicas e 22 privadas.

Projeto Piloto de Inscrição de Empreende-
dores Individuais (MEI)

A proposta de parceria da SEDETEC com os 
Agentes de Saúde de Aracaju, um projeto 
piloto de inscrição de Empreendedores Indivi-
duais (MEI), identificou potenciais candidatos 
a empreendedores. 

Embora tenha sido um Projeto Piloto, realizado no 
bairro mais carente da capital — Santa Maria—, 
foram cadastrados 140 empreendedores e finali-
zadas 80 inscrições.  Este Projeto Piloto cumpriu 
seu principal objetivo ao indicar pontos que 
necessitam ser revistos nos projetos de atendi-
mento aos empreendedores individuais.

Linha de Crédito para Empreendedores 
Individuais

Através de representantes da SEDETEC e do 
Sebrae, foi proposta ao BANESE a criação de 
linha de crédito de acesso facilitado, com taxas 
de juros e condições de pagamento atrativas 
para o Empreendedor Individual (MEI). O 
Banco avaliou a proposta e disponibilizou linha 
de crédito voltada a esse público. Em 2011, 
foram realizadas 60 operações que totalizaram 
R$ 250 mil, com ticket médio de R$ 4.166,67 
por operação.

Capacitação à Distância (EAD) para Empre-
sários de MPEs

Desenvolver o aprimoramento das compe-
tências administrativas e aumentar a compe-
titividade das empresas no mercado estão 
entre os principais objetivos do Programa de 
Capacitação à Distância para Empresários de 
Micro e Pequenas Empresas. A iniciativa é do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC) e do Instituto Brasi-
leiro de Organização do Trabalho Intelectual 
e Tecnológico (IBT). A SEDETEC, através do 
Fórum Estadual das MPE, realizou apresen-
tação da capacitação através de palestra e 
da divulgação dos cursos, viabilizando 80 
inscrições.  Foram disponibilizados gratuita-
mente 4 cursos: Gestão Empresarial; Gestão 
Comercial; Legislação das Micro e Pequenas 
Empresas; e Gestão Financeira.

Criação do Comitê Temático de Meio Ambiente

Para discutir soluções que minimizem o 
impacto ambiental resultante da atividade 
econômica das MPEs e a adequação à legis-
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lação de meio ambiente, foi criado o Comitê 
Temático de Meio Ambiente. Através do 
novo Comitê, foram disponibilizados pela 
Adema o Siga (Sistema de Acompanhamento 
de Processo) e, posteriormente, a emissão 
on-line do Documento de Licenciamento para 
Empreendedores Individuais enquadrados nas 
atividades de baixo risco.

Seminário Centro de Excelência em 3D – 
Ambiente de Desenvolvimento de Protótipos 
para Empresas Utilizando Tecnologia 3D

Com o objetivo de conhecer experiências 
para empresas inovadoras na materialização 
de projetos transformados em protótipos 
funcionais ou visuais de alta qualidade e de 
implantar de um Centro de Prototipagem em 
3D em Sergipe, foi viabilizado, junto com a Rede 
Petrogás, o Seminário Centro de Excelência 
em 3D.  O Seminário contou com cerca de 100 
participantes e a programação constou das 
palestras “A experiência da construção de um 
laboratório de desenvolvimento de produtos” 
e “A inovação como ferramenta de salto 
competitivo”.

Fórum Permanente das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte

O Fórum Estadual das MPE de Sergipe tem 
assento no Fórum Permanente do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC). Em 2011, o Fórum Estadual 
participou, através de representante da 
SEDETEC, de 12 reuniões temáticas. Integra o 
Grupo de Trabalho (GT) do Comitê de Desone-
ração e Desburocratização desde 2010, 
levando para o conhecimento dos integrantes 
do Fórum Permanente a política de compras 
do Governo de Sergipe e de antecipação de 
créditos de através do Credi-Compras Banese.

Comércio Exterior

O Governo do Estado de Sergipe, por consi-
derar o Comércio Exterior uma atividade 
estratégica para geração de renda e fortale-
cimento da economia do Estado, vem traba-
lhando no desenvolvimento de políticas 
públicas sustentáveis de promoção às expor-
tações. A esse respeito, a SEDETEC realizou, 
ao longo de 2011, mensalmente, a análise da 
balança comercial de Sergipe, monitorando 
e avaliando perspectivas das exportações 
sergipanas. 

Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs)

Responsável pela concepção e condução 
da política de apoio ao desenvolvimento 
científico e tecnológico sergipano, a SEDETEC 
elaborou um projeto inovador com o intuito de 
implantar, em pontos estratégicos do território 
estadual, os Centros Vocacionais Tecnológicos 
(CVTs), voltados para os Arranjos Produtivos 
Locais. As principais ações dos CVTs foram: 
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i) acompanhamento das atividades do Sergi-
peTec em relação ao CVT de São Cristóvão, 
junto com MCT e Petrobras, voltado para o 
setor Tecnologia da Informação; ii) acompa-
nhamento do convênio entre a SEDETEC e 
MCT para viabilidade do CVT de Santa Luzia 
do Itanhy (parceria MCT, SEDETEC, IPTI); e iii) 
elaboração de proposta para a Sudene com o 
objetivo de captar recursos para compra de 
equipamentos para o CVT de Tobias Barreto.

Política de Desenvolvimento Industrial de 
Sergipe (PDI)

Com o objetivo de elevar a competitividade 
e ampliar a estrutura produtiva do Estado, 
o Governo de Sergipe, através da SEDETEC, 
lançou em maio de 2011 sua política indus-
trial. Os setores industriais priorizados foram:

Setores
Prioritários

Alimentos &
Bebidas

Metal
Mecânico

Petróleo, Gás e
Biocombustíveis

Tecnologia da
Informação

Têxtil e
Confecções

Centros de
Distribuição

Calçados Cerâmica

Construção Civil Cosméticos Fertilizantes Madeiras e
Móveis

NOVOS INVESTIMENTOS

Complexo Empresarial Integrado (CEI) de 
Tobias Barreto

Uma importante ação que produzirá forte 
estímulo à economia local é o Complexo 
Empresarial Integrado (CEI) de Tobias Barreto, 
que está em fase avançada de implantação. 
O investimento realizado no CEI de Tobias 
Barreto totaliza R$ 15 milhões e gerará 1.000 
empregos diretos. O CEI contará com um 
Centro Vocacional Tecnológico, um Centro de 
Comercialização e galpões. 

Aviação

Para aperfeiçoar a utilização econômica do 
fluxo de cargas e do turismo, o Governo de 
Sergipe desenvolveu o processo de gestão 
junto a Secretaria de Aviação Civil e Agência 
Nacional da Aviação Civil (ANAC) com o 
objetivo de conseguir a aprovação para a 
construção de um aeródromo no município 
de Canindé de São Francisco. O projeto de 
engenharia, os licenciamentos e as titula-
ridades foram conduzidos e negociados 
com a esfera federal. Para ser efetivado, o 
processo precisa da inclusão da proposição 
no Plano Aeroviário Estadual, cujo estudo foi 
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contratado, no valor total de R$ 625.849,83, 
já tendo sido efetivamente pagos, em 2011, 
R$ 563.264,85.

Além da proposta de construção de um 
aeródromo em Canindé de São Francisco, estão 
sendo elaborados projetos para ampliação 
da atual pista de pouso e decolagem e para 
a construção de um novo Terminal de Passa-
geiros do Aeroporto Santa Maria, em Aracaju, 
além da reestruturação do seu acesso viário. 
Em 2011, a obra do acesso viário do aeroporto 
foi apresentada como emenda ao Orçamento 
Geral da União, no valor de R$ 30 milhões.

O Projeto do Sistema Viário de Entorno do 
Aeroporto de Aracaju tem como objetivos 
primordiais: melhorar o acesso ao aeroporto, 
em consonância com as obras previstas de 
ampliação; interligar diversos núcleos urbanos 
existentes em seu traçado, criando melhores 
condições de mobilidade à população; estabe-
lecer corredores de tráfego que possibilitem a 
implantação de sistemas de transporte de alta 
capacidade; implantar sistemas de circulação 
não motorizada — passeios e ciclovias — 
integrados ao sistema de transporte coletivo; e 
melhorar a logística de transporte em direção 
à Zona de Expansão Urbana de Aracaju e ao 
Litoral Sul do Estado.

Projeto Carnalita

O Governo de Sergipe não mede esforços 
para agilizar o processo de instalação daquele 
que será o maior investimento da história de 
Sergipe, algo em torno de US$ 4 bilhões. Em 
2011, foi entregue à Vale a licença de insta-
lação para usina do projeto Carnalita.

O Projeto Carnalita, que conta também com 
esforços da Vale e Petrobras, busca adensar a 
cadeia produtiva de fertilizantes no Estado de 
Sergipe, atraindo novos investimentos nessa 
área e viabilizando a geração de novos postos 
de trabalho para os sergipanos. Estima-se 
que, com o projeto, serão gerados cinco mil 
empregos durante a fase de implementação e 
outras 700 vagas permanentes quando entrar 
em operação.
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7. CIÊNCIA, TECNOLOGIA 
E INOVAÇÃO
PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

O Governo de Sergipe, através da FAPITEC-
-SE, fomenta atividades científicas, tecnoló-
gicas e de inovação, apoiando o desenvolvi-
mento de programas que buscam incrementar 
o processo de difusão do conhecimento no 
Estado.

Em 2011, foram assinados 6 novos acordos de 
cooperação e lançados 13 editais. Os editais 
são oriundos de Acordos de Cooperação 
Técnica e do Fundo Estadual para o Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico (FUNTEC).

Merecem destaque o edital do Programa 
Primeiro Projetos (PPP), o segundo lançado 
pela Fundação; e o edital Programa de Apoio 
a Núcleos Emergentes de Pesquisas (Pronem), 
com previsão de contratação no início de 2012.

Em termos de formação de recursos, destaca-
-se o Programa de Bolsa de Iniciação Científica 
(Pibic). Em 2011, foram disponibilizadas 150 
bolsas para esse edital. Já no programa de 
Bolsas de Iniciação Científica Júnior (Pibic Jr) 
foram aprovadas 78 bolsas, beneficiando os 
municípios de Lagarto (16), São Cristóvão (32), 
Itabaiana (9), Nossa Senhora da Glória (4), 
Cristinápolis (2) e Aracaju (15).

No tocante à promoção de eventos de divul-
gação em C,T&I, a FAPITEC-SE atuou em três 
linhas: i) Seminários Técnicos de Avaliação dos 
Resultados dos seus Programas; ii) Capaci-
tação; e iii) Divulgação.

SEMINÁRIOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO 
DOS RESULTADOS DOS PROJETOS

No Seminário de Avaliação de projetos de 
pesquisa desenvolvidos por pesquisadores 
do Programa de Bolsas DCR, foram apresen-
tados 13 trabalhos abrangendo as áreas de 
Ciências Agrárias, Biológicas, da Saúde, Exatas 
e Engenharias. 

Capacitação

O curso intermediário em Propriedade 
Intelectual para Gestores de Tecnologia foi 
resultado de um Acordo de Cooperação 
Técnica realizado entre o Inpi e a FAPITEC-SE. 
Durante o curso, cerca de 35 participantes 
puderam discutir temáticas relativas a marcas 
e patentes, incluindo treinamento de uso e 
busca em documentos de patentes de infor-
mação tecnológica, através de aula prática em 
laboratório de informática e outras atividades. 
O curso totalizou uma carga horária de 40 
horas. 

Divulgação

Os eventos de divulgação em C,T&I abran-
geram: i) realização de eventos de populari-
zação da ciência, como a Semana Nacional de 
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Ciência e Tecnologia e o Prêmio FAPITEC-SE 
de Divulgação Científica; ii) participação em 
eventos de inovação, como a Feira da Indústria 
e da Inovação Tecnológica e a Feira do Empre-
endedor; e iii) eventos de caráter geral em que 
a Fundação divulgou suas ações.

INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE 
PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE 
(itPS)

Atualmente o ITPS tem em pleno funciona-
mento 7 laboratórios, a saber: Laboratório de 
Solos e Química Agrícola; Química de Água; 
Ensaios Inorgânicos; Análise Foliar; Resistência 
dos Materiais; Bromatologia; e Microbiologia.

Em 2011, um fato importante a ser destacado 
é que os Laboratórios de Água e Solos foram 
reavaliados pelo INMETRO e sua acreditação, 
mantida. A acreditação representa o reconhe-
cimento formal da competência técnica dos 
dois laboratórios por um organismo indepen-
dente e competente. Isso significa que labora-
tórios acreditados pelo INMETRO passam a ter 
reconhecimento e aceitação internacional de 
suas atividades. 

A implantação e o desenvolvimento de novas 
práticas de gestão permitiram uma evolução 
no desempenho técnico e financeiro do 
Instituto, que atingiu 243 pontos na avaliação 
do Programa de Excelência da Gestão no 
ciclo 2011, um incremento de 168 pontos em 
relação à avaliação do ciclo de 2007.

SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO  
(SerGiPeteC)

A Organização Social SergipeTec (OS Sergi-
peTec) tem por objetivo a promoção do desen-
volvimento científico e tecnológico local e 
regional. No ano de 2011, os principais resul-
tados dos projetos executados pela SergipeTec 
foram:

Biofábrica de Mudas de Sergipe e Laboratório 
de Apoio Tecnológico

Na área de Biotecnologia, as ações para o 
desenvolvimento do agronegócio foram 
impulsionadas com a aprovação de projetos 
de estruturação e desenvolvimento da Ciência, 
Tecnologia e Inovação do Estado, com recursos 
captados junto à Finep e ao Governo do Estado 
de Sergipe, em parceria com a Embrapa, 
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Emdagro, FAPITEC-SE, UFS e com coordenação 
da SergipeTec. Os principais resultados do 
primeiro projeto estruturante, já encerrado, 
foram a implementação de 23 bolsas de 
iniciação tecnológica, a construção da Biofá-
brica de Mudas de Sergipe (BioMudaSe) e 
do Laboratório de Apoio Tecnológico Sarah 
Brandão. O segundo projeto estruturante está 
em andamento e tem como objetivo a implan-
tação de uma biofábrica para produção de 
inimigos naturais (fungos), de uma biofábrica 
para produção de mudas de cana-de-açúcar e 
de um laboratório de controle de qualidade. 

Energia e Meio Ambiente

Na parte de Energias Renováveis e Preservação 
Ambiental, merece destaque a elaboração de 
três projetos buscando a eficiência energética 
no uso da Biomassa Florestal. Desses, dois 
projetos visaram à eficiência dos fornos da 
indústria de cerâmica vermelha do Estado, que 
queimam lenha no processo. Os agentes finan-
ceiros de fomento foram a Superintendência 
do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e 
o Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA).

Modernização do Sistema Fazendário

A modernização do Sistema Fazendário, fruto 
de um contrato firmado entre a SergipeTec 
e a SEFAZ, também é uma ação que merece 
destaque. A SergipeTec disponibiliza uma 
equipe de 55 colaboradores, que são continu-
amente capacitados em tecnologias de ponta. 
Em 2011, com um volume total de recursos de 
4,9 milhões, foram desenvolvidos em torno de 
20 projetos. Dentre as principais conquistas, 
destacaram-se: a customização e melhoria do 
sistema “Nota Fiscal da Gente”; o desenvolvi-
mento do Guia Nacional de Recolhimento de 
Tributos Estaduais (GNRE/On-line); a customi-

zação e melhoria do Sistema de Gestão Pública 
Integrada (i-Gesp); e o desenvolvimento do 
projeto de integração entre a Sefaz, a PGE e o TJ, 
que tem como objetivo permitir o acompanha-
mento da execução judicial de processos fiscais 
comuns aos órgãos envolvidos.

Empreendedorismo Inovador

Em 2011, houve a retomada do Projeto de Apoio 
à Consolidação da Cadeia de Petróleo e Gás 
(Inpetrogas), convênio com recursos aportados 
pela Finep, tendo como convenente a OS Sergi-
peTec e como executores o CISE e a I-TEC. O 
Inpetrogas visa à criação de novas empresas 
de base tecnológica e/ou desenvolvimento de 
empresas de base tecnológica já incubadas, 
pertencentes à cadeia de petróleo e gás natural, 
beneficiando nove empresas com projetos 
incubados.

Outro projeto fomentado pela Finep foi a Rede 
de Extensão Tecnológica (Redetec), que tem por 
objetivo integrar um conjunto de instituições 
para atender e difundir conhecimento sobre 
inovação e tecnologia, melhorarando a compe-
titividade de 130 micro, pequenas e médias 
empresas (MPME) de Sergipe, nos setores de 
petróleo e gás, alimentos e confecção. A Rede é 
composta pelas seguintes instituições: UFS, ITPS, 
ITP, IFS, FAPITEC-SE e a SEDETEC.

A SergipeTec também participa do Programa 
de Apoio à Inovação nas Empresas Sergipana 
(Inova-SE), tendo como parceiros a FAPITEC-
-SE, o IEL, a SEDETEC e o Sebrae. Esse programa 
tem como objetivo fomentar a inovação em 
MPEs sergipanas por meio de financiamento a 
projetos na forma de subvenção econômica, no 
montante de 2 milhões de reais. Seis empresas 
são apoiadas pelo Edital Inova-SE, sendo quatro 
delas sediadas no SergipeTec.
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Centro Vocacional Tecnológico (CVT)  
do SergipeTec

Dentre os projetos que têm foco na área 
social, merece destaque o projeto do CVT 
aprovado junto à Petrobras do Brasil S/A, pelo 
Programa de Desenvolvimento e Cidadania. 
O CVT é uma unidade de ensino de profissio-
nalização voltada para a difusão de conheci-
mentos práticos na área de serviços técnicos e 
para a transferência de conhecimentos tecno-
lógicos no seu meio de atuação. O projeto já 
beneficiou o número de 250 alunos, sendo 122 
do município de Indiaroba e 128 do município 
de São Cristóvão. 

JuntA ComerCiAL De SerGiPe (JuCeSe)

2011 superou todas as expectativas no que se 
refere ao número de registro de empresas na 
Jucese.  Foram registrados 4.803 novos estabe-
lecimentos comerciais, um recorde na história 
do órgão. No ano passado, esse número foi de 
4.588, o que representa um aumento de 5% 
em relação a 2010.

Os índices refletem os resultados das ações da 
Jucese, que visam ao registro cada vez mais 
rápido e simples dos estabelecimentos. Hoje,  
o tempo de atendimento caiu de 25 minutos 
para 6 minutos, em média.

A interiorização da Jucese também foi ponto 
crucial para alavancar os números. Os cinco 
escritórios regionais em Itabaiana, Lagarto, 
Nossa Senhora da Glória, Estância e Propriá 
facilitam a vida do empresário que mora no 
interior do Estado. O número crescente de 
registro de empresas prova que, cada vez mais, 
os empresários estão saindo da informalidade.

Em 2011, a Jucese iniciou também o processo 
de implantação da Rede Nacional para a 
Simplificação do Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios (Redesim), que tem o 
objetivo de integrar todos os órgãos envol-
vidos no registro e na legalização de empresas 
e negócios, facilitando todo o processo de 
abertura de um comércio.

Outro grande projeto iniciado em 2011 
foi a digitalização do acervo documental 
da Jucese, dando oportunidade para que 
jovens estudantes e assistidos pela Fundação 
Renascer trabalhem nesse processo. Esse é 
o objetivo do Projeto 100% Digital, que tem 
como meta digitalizar o acervo centenário da 
Junta em cerca de um ano e, mais adiante, criar 
um Museu Virtual para que toda a sociedade 
tenha acesso a essas informações e possa 
contemplar o passado do Estado de Sergipe. 
Dessa forma, uma história de 114 anos ficará 
protegida, segura e disponível para toda a 
população.
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8. TURISMO
Reconhecendo Sergipe como um dos mais 
belos destinos turísticos do Brasil, o Governo 
do Estado executou ações para alcançar a 
excelência na gestão do turismo sergipano. 
Através de parcerias com o Ministério do 
Turismo (MTur), o Governo atuou estrategi-
camente em ações como a participação do 
estande “Conheça Sergipe” em diversas Feiras 
Nacionais de Turismo, veiculou massivamente 
a promoção do Estado como um dos melhores 
destinos turísticos do Brasil e promoveu 
diversas ações de capacitações para agentes e 
operadores em turismo com o projeto “Embai-
xadores de Sergipe”.

Mas o principal ainda estava por vir. No dia 13 
de dezembro de 2011, o aeroporto de Sergipe 
alcançou a marca um milhão de passageiros. 
O Estado aumentou em 15,5% o número 
de passageiros desembarcando em Sergipe 
em relação ao ano anterior e, pela primeira 
vez na história de Sergipe, registrou-se mais 
visitantes de turismo do que de negócios. A 
ocupação hoteleira foi outro sucesso com base 
no Boletim de Ocupação Hoteleira (BOH), pois 
houve um acréscimo de aproximadamente 
9% em relação ao ano anterior, chegando 
ao total de 733.158 turistas nos hotéis sergi-

panos. Já a oferta de Unidades Habitacionais 
(UHs), para o mesmo ano, foi de 6.684, o que 
representa um incremento de 32,2% para 
o período 2007/2011 na oferta de UHs. As 
taxas de Ocupação e Permanência Média (em 
dias) seguiram o mesmo caminho. Os dados 
apurados pela Coordenadoria de Pesquisa da 
Emsetur, coletados nos Boletins de Ocupação 
Hoteleira, apontam que, durante o período 
de janeiro a setembro de 2011, tanto a Taxa 
de Ocupação quanto a Permanência Média 
permaneceram estáveis em relação ao ano 
anterior, sendo a ocupação calculada de 54% 
da rede hoteleira e uma permanência média 
de 2,7 dias.

INVERSÃO DO MOTIVO DA VIAGEM

Historicamente, a principal motivação dos 
turistas que visitam Sergipe é a viagem de 
Negócios/Trabalho, tendo o Lazer como 
segundo motivador da viagem. Os dados mais 
recentes registrados na Ficha Nacional de 
Registro de Hóspedes (FNRH) demonstram 
uma inversão na composição desse indicador. 
Para 2011, com dados apurados até 
setembro/2011, o motivo Lazer foi o mais 
apontado pelos turistas com 52%, seguido por 
Negócios/Trabalho com 34% e Convenções 
com 4%. Os demais motivos somaram 10%.
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MOVIMENTAÇÃO NO AEROPORTO DE 
ARACAJU

O desempenho da economia brasileira nos 
últimos anos ampliou as oportunidades da 
população em diversos aspectos, dentre eles 
a maior facilidade de acesso a viagens aéreas. 
Esse contexto, somado às ações de promoção 
do destino Sergipe em todo o Brasil, realizadas 
pela Emsetur e parceiros, contribuiu para um 
crescimento na movimentação de passageiros 
no Aeroporto de Aracaju. De acordo com a 
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeropor-
tuária (Infraero), em 2010, essa movimen-
tação foi de 940.375 passageiros. Nos dados 
apurados até novembro de 2011, essa marca 
foi ultrapassada, chegando-se ao total de 
987.322 passageiros. Segundo estimativa da 
Coordenadoria de Pesquisa da Emsetur, a 
movimentação total em 2011 chegará ao signi-
ficativo número de 1.086.311 passageiros, 
o que representa um aumento de 15,5% em 
relação ao ano anterior.

SERGIPE NA MÍDIA NACIONAL

A divulgação do Estado na imprensa nacional 
foi um sucesso, a partir de um plano de mídia 
elaborado em abril de 2011. O Estado foi 
destaque em diversos veículos como: Revistas 
Nacionais e Regionais, Jornais de Grande 
Circulação, Internet, Rádio e Cinemas. Essas 
ações, discriminadas a seguir, representaram 
um investimento de R$ 1.607.640,00.

Ao todo, foram realizados 567 comerciais de 30 
segundos cada, com divulgação institucional 
do Destino Sergipe, em 6 rádios nos Estados 
de Pernambuco (123 comerciais), Alagoas (132 
comerciais) e Bahia (312 comerciais). Houve 

veiculação de vídeos de 30 segundos durante 
as sessões de cinema em salas de cinemas 
nos principais shoppings de Salvador-BA e 
Recife-PE, totalizando 840 inserções em 2011. 
Por fim, foram realizadas inserções de duração 
mensal em sites especializados em turismo, a 
exemplo das duas na BrasilTuris, das doze no 
Submarino Viagens e uma no iG Turismo.

Na mídia impressa, o Destino Sergipe foi 
veiculado em Revistas e Jornais de grande 
importância e circulação nacional e regional. 
Os Guias: Pousada e Resorts, Quatro Rodas 
e Sergipe Trade Tour; as Revistas: Folha do 
Turismo – Brasil, Brasil Travel News, Viagem e 
Turismo, Veja Regional Nordeste, Época, IstoÉ, 
Veja Comer e Beber (Recife, Campinas, Belo 
Horizonte e Brasília), Lonely Planet e Viaje 
Mais; as Revistas de Bordo: TAM nas Nuvens, 
VoeTrip, Avianca e Gol Varig; os Jornais: Estado 
de São Paulo, Correio Braziliense, A Tarde da 
Bahia, O Estado de Minas, o Dia, Brasilturis 
e Panrotas. Essas ações em mídia impressa 
perfizeram um total de 50 inserções durante 
o ano de 2011.

Um das forças motrizes desses bons resul-
tados foi a consolidação do projeto “Embaixa-
dores de Sergipe”, que realizou investimentos 
totais de R$ 293.232,20 em 2011. O projeto 
Embaixadores é oferecido como uma espécie 
de treinamento voltado para os agentes e 
operadores de turismo nos mercados estra-
tégicos, com foco especial para que eles 
divulguem e comercializem os atrativos do 
destino Sergipe para seus clientes. Foram 
realizados 14 eventos em diversas cidades 
do país, como Curitiba-PR; Feira de Santana 
e Salvador-BA; Natal-RN; João Pessoa-PB; 
Recife-PE; São Paulo, Campinas e Ribeirão 
Preto-SP; Maceió-AL; Goiânia-GO; Brasília-DF; 
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Belo Horizonte-MG; e Porto Alegre-RS. Além 
disso, para que esta ação fosse mais eficaz em 
termos econômicos e logísticos, o calendário 
de execução dos Embaixadores de Sergipe foi 
adaptado ao calendário de Feiras e Eventos de 
Turismo.

Parcela significativa dessas ações só pôde ser 
realizada em função do trabalho dos órgãos 

responsáveis pelo turismo em Sergipe na 
captação de recursos. Exemplo desse trabalho 
é que, em dezembro de 2011, a Emsetur teve 
êxito na captação de dois convênios junto aos 
órgãos máximos do turismo em nível nacional, 
o Ministério do Turismo e o Instituto Brasi-
leiro de Turismo (Embratur). A tabela abaixo 
mostra o quadro situacional da execução dos 
convênios firmados desde 2009 até dezembro 
de 2011.

RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS FIRMADOS  
PELA EMSETUR ENTRE 2009 E 2011

Nº. 
SICONV OBJETO VALOR DO 

CONVÊNIO SITUAÇÃO

724578/2009 EXECUÇÃO DO PLANO DE MARKETING – MTUR/EMSETUR 5.909.062,00 EM EXECUÇÃO

724027/2009
CADASTUR – CADASTRAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS 

PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS – MTUR/EMSETUR
117.700,00 EM EXECUÇÃO

721976/2009
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA COMPANHIA DE POLICIA-

MENTO TURÍSTICO DO ESTADO DE SERGIPE – MTUR/EMSETUR
109.711,70

EXECUTADO / PRESTADO 

CONTAS

723586/2009
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA EMPRESA SERGIPANA DE 

TURISMO – MTUR/EMSETUR
420.905,52 EM EXECUÇÃO

755859/2011 REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO – MTUR/EMSETUR 333.400,00 EM EXECUÇÃO

762975/2011
AÇÕES DE PROMOÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO SERGIPE NO 

MERCADO NACIONAL – MTUR/EMSETUR
100.160,00

PLANO DE TRABALHO 

APROVADO

764528/2011
AÇÕES DE PROMOÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO SERGIPE NO 

MERCADO INTERNACIONAL – EMBRATUR / EMSETUR
193.706,89

PLANO DE TRABALHO 

APROVADO

TOTAL 7.184.646,11
Fonte: Emsetur, 2011.
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9. DESENVOLVIMENTO 
RURAL
REFORMA AGRÁRIA

Em 2011, a Secretaria de Estado da Agricultura 
e do Desenvolvimento Rural (Seagri) deu conti-
nuidade às ações de Reforma Agrária no Alto 
Sertão Sergipano com a estruturação de 28 
colônias agrícolas e o assentamento de 1.189 
famílias beneficiárias do Projeto, distribuídas 
nos municípios de Canindé de São Francisco, 
Carira, Monte Alegre de Sergipe, Nossa 
Senhora da Glória e Poço Redondo, com um 
investimento de R$ 58,5 milhões, sendo 10% 
de contrapartida estadual.

 CRÉDITO FUNDIÁRIO

O Programa Nacional de Crédito Fundiário 
(PNCF), do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário, é executado em Sergipe pela Empresa 
de Desenvolvimento Sustentável de Sergipe 
(Pronese), adquirindo imóveis rurais não 
passíveis de desapropriação, distribuindo-os a 
famílias e consolidando a agricultura familiar.

Em 2011, foram investidos R$ 8.836.993,00 na 
aquisição de 20 novas propriedades, com área 
total de 2.650 hectares, o que beneficiou 191 
famílias. No total, entre 2007 e 2011, foram 
adquiridos 89 imóveis através do Programa 
Nacional de Crédito Fundiário, onde foram 
assentadas 1.074 famílias, o que significou 
investimentos totais de R$ 39,868 milhões.

RESULTADO DAS AÇÕES DE  
CréDito FunDiário – ProneSe, 2007-2011.

ANO 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 
PROPRIEDADE ADQUIRIDA (Nº) 19 14 19 17 20 89

ÁREA ADQUIRIDA (HA) 3.265 3.308 2.859 2.940 2.650 15.022

FAMÍLIAS BENEFICIADAS 248 232 224 179 191 1.074

VALOR APLICADO R$ 6.338.065 8.911.096 8.790.333 6.992.377 8.836.993 39.868.864

Fonte: Pronese.

REGULARIZAÇÃO DE TERRAS

Dentre as ações executadas em 2011, destaca-
-se a concessão de 1.620 títulos de terra a 
posseiros, sendo 912 em Simão Dias e 235 em 
municípios do Território do Agreste Sergipano. 
Outro feito importante, em 2011, foi a 
captação de recursos por meio de convênios 

junto ao MDA e ao Incra, os quais aportaram 
recursos no Estado tanto para as metas acima 
citadas quanto para outras que seguirão em 
execução em 2012 e em anos subsequentes. O 
montante de recursos negociados é da ordem 
de R$ 16.651.225,00, que serão aplicados nos 
trabalhos de regularização fundiária de mais 
20 municípios sergipanos.
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A PRODUÇÃO DE LEITE EM SERGIPE

A produção de leite no Estado de Sergipe, 
segundo o IBGE, alcançou 311 bilhões de 
litros em 2010, correspondentes a 852.000 
litros/dia. A expansão que experimentaram a 
bovinocultura e a produção leiteira estadual se 
deu em função do aumento da produtividade 
do rebanho leiteiro sergipano, notadamente, 
no território do Alto Sertão Sergipano, em que 
mais da metade da produção do Estado (52%) 
está concentrada. Nessa subregião, se estabe-
leceu um complexo agroindustrial constituído 
por laticínios de grande e médio porte e por 
mais de uma centena de queijarias artesanais 
e informais. 

As queijarias processam 30% do volume 
ofertado pelos pequenos produtores 
familiares, que constituem 90% das unidades 
produtivas da região. Entre os maiores produ-
tores, destacam-se os municípios de Nossa 
Senhora da Glória, Poço Redondo e Porto da 
Folha, que respondem por 20% da produção 
estadual. Esse crescimento tem possibi-
litado a expansão da produção de derivados 
e a implantação de novos empreendimentos 
agroindustriais. 

A expansão da demanda industrial tem possi-
bilitado a melhoria genética e o aprimora-
mento do manejo do rebanho, que se refletem 
em ganhos de produtividade nas proprie-
dades produtoras de leite. Outros ganhos na 
cadeia produtiva são perceptíveis, a exemplo 
da captação e conservação do leite após a 
saída das propriedades. Com a implantação 
de tanques de resfriamento, fruto de políticas 
governamentais, em especial aquelas vincu-
ladas ao Programa do Leite, a produção tem 
evoluído tecnicamente e gerado ganhos 
adicionais para os produtores.

O apoio do Governo de Sergipe à atividade 
leiteira tem sido levado a efeito em duas 
linhas básicas: assistência técnica ao processo 
produtivo e defesa sanitária animal. No 
tocante à assistência técnica, prestada pela 
Emdagro, as prioridades residem na melhoria 
genética e no manejo do rebanho. 

Quanto à defesa sanitária, estamos buscando 
consolidação dos resultados obtidos com o 
combate à febre aftosa, doença sem incidência 
no Estado há mais de 16 anos. Ademais, continua-
-se a combater outras doenças que poderiam 
afetar negativamente a produção leiteira. 
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A Seagri está em processo de implementação, 
nos próximos anos, das seguintes ações de 
apoio para incentivar a cadeia produtiva da 
bovinocultura leiteira: assistência técnica 
à bovinocultura leiteira; modernização 
de queijarias tradicionais; melhoramento 
genético de bovinos leiteiros – Projeto Gado 
Bom e Progenética –; e Programa de Coope-
ração Técnica para distribuição de Tourinhos.

APoio à riziCuLturA no bAixo  
SÃO FRANCISCO

Para incentivar uma das atividades produtivas 
mais importantes do Baixo São Francisco, o 
Governo do Estado ofertou aos rizicultores 
assentados nos perímetros irrigados da região 
300.000 quilos de sementes certificadas de 
arroz.

Como resultado, entre 2000 e 2010, a 
produção de arroz no Estado cresceu quase 
50%, saltando de 32.819 toneladas para 
48.601 toneladas.

Resultados promissores já são esperados para 
a safra que será colhida no início de 2012. Com 
tal expectativa, já foram mantidos entendi-

mentos com a Companhia Nacional de Abaste-
cimento (Conab) para aquisição da produção. 
Já estão alocados R$ 10.000.000,00 para 
operações de compra, que terão início em 
janeiro de 2012, o que significa garantia para 
os produtores que, normalmente, enfrentam 
grande queda de preço na época da colheita.

PRODUÇÃO DE MILHO 

O Estado de Sergipe vem experimentando, 
nos últimos anos, expressivo crescimento da 
produção de milho. A área colhida, que, em 
2006, era de pouco mais de 139.000 hectares, 
apresentou crescimento de 7% daquele ano 
até 2011, ao passo que a produção experi-
mentou crescimento de 160%, tendo passado 
de 185.000 toneladas, em 2006, para 480.500 
toneladas em 2011.

Essas cifras poderiam ter sido ainda melhores, 
não fosse a irregularidade na distribuição das 
chuvas em 2011, o que acarretou uma redução 
de mais de 40% na produção estadual. A 
expectativa é de que, caso haja regularidade 
nas precipitações pluviométricas em 2012 e 
nos anos subsequentes, seja retomado o ritmo 
de crescimento observado até 2010.

ÁREA COLHIDA, PRODUÇÃO E RENDIMENTO  
DA CULTURA DO MILHO NO ESTADO DE SERGIPE. 

ANO ÁREA COLHIDA (HA) PRoDUção (T) REnDIMEnTo MéDIo (Kg/hA)

2006 139.434 184.908 1.326
2007 147712 237.129 1.605
2008 160.455 584.786 3.645
2009 172.941 703.294 4.067
2010 182.068 750.718 4.123
2011 148.850 480.476 3.228

Fonte: IBGE
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INCENTIVO À LARANJA E À  
FRUTICULTURA

Mais 417 hectares de pomares cítricos foram 
renovados na região produtora de Sergipe em 
2011. Foram 147 citricultores contemplados 
com 200 mil mudas produzidas sob condições 
controladas em viveiros telados.

Entre 2007 e 2011, foram adquiridas pela 
Seagri e repassadas pela Emdagro 2.480.000 
mudas aos citricultores com preço subsidiado, 
o que permitiu a renovação de 5.898 hectares 
de pomares.

ProDução De muDAS, SerGiPe, 2007-2011 .

ANO
MUDAS 

PRODUZIDAS 
(nº)

MUDAS 
ADQUIRIDAS (nº)

RECURSOS 
APLICADOS 

(R$)

AGRICULTOR 
BENEFICIADO 

(nº)

POMARES 
RENOVADOS 

(hA)

2007 1.000.000 700.000 2.100.000 652 1.683

2008 1.000.000 600.000 1.800.000 557 1.442

2009 1.200.000 500.000 1.500.000 418 1.202

2010 700.000 480.000 1.680.000 265 1.154

2011 748.098 200.000 646.030 147 417

TOTAL 4.648.098 2.480.000 7.726.030 2.039 5.898

Fonte: Seagri/Emdagro, 2011.
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Tais ações contam com o suporte da Biofábrica 
de Mudas, vinculada ao Sergipe Parque Tecno-
lógico, responsável em sua fase inicial pela 
produção de mudas de banana e abacaxi, por 
processos biotecnológicos, além da produção 
de mudas de outras frutíferas, a exemplo de 
cacau, acerola, cajá e outras, utilizando-se da 
capacidade instalada de viveiros telados, ora 
responsáveis pela produção de mudas cítricas. 

BANCO DE SEMENTES E AQUISIÇÃO 
E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES 
CERTIFICADAS

O Governo, por meio da Seagri e da Emdagro, 
promove e fomenta a implantação de bancos 
de sementes, que se constituem em campos 
de produção nos quais os agricultores 
familiares conduzem diretamente a produção 
de sementes de alta qualidade de forma 
comunitária, em grupos de 15 (quinze) a 20 
(vinte) agricultores.

Em 2011, foram implantados, com o acompa-
nhamento técnico e sistemático da Emdagro, 
mais 88 bancos de sementes, sendo 17 de 
milho, 37 de feijão e 34 de mandioca.

Quanto à distribuição de sementes, para 
contribuir com a produção estadual de grãos, 
o Estado cumpriu mais uma fase da sua estra-
tégia de apoio à agricultura familiar. Somente 
em 2011, foram distribuídas 785.500 toneladas 
de sementes de milho, feijão e arroz, benefi-
ciando 50.000 famílias de pequenos agricul-
tores.

Essa foi uma ação levada a efeito em parceria 
entre a Seagri e Secretaria da Inclusão, Assis-
tência e do Desenvolvimento Social (Seides), 

com a utilização de pouco menos de R$ 
1.000.000,00 de recursos oriundos do Fundo 
Estadual de Combate à Pobreza.

exPoSiçõeS AGroPeCuáriAS

O Governo do Estado, por meio da Seagri e de 
suas vinculadas, deu ênfase também à reali-
zação de Feiras e Exposições Agropecuárias, 
entendendo que esses eventos se configuram 
em importantes fóruns de intercâmbio técnico 
e espaços de promoção de negócios para 
os criadores sergipanos, em vista dos resul-
tados positivos que Sergipe tem alcançado na 
melhoria genética de bovinos e ovinos.

Em 2011, o Governo apoiou técnica e finan-
ceiramente várias exposições que tradicional-
mente se realizam em Sergipe. Desta feita, 
vale salientar, esses espaços foram ampla-
mente diversificados, valorizando a inserção 
de Feiras da Agricultura Familiar, assim como 
toda ordem de produtos e insumos, máquinas 
e equipamentos e o comércio de veículos, 
os quais, em conjunto com as atividades do 
comércio de animais, movimentaram em 
torno de R$ 6.000.000,00. Vejamos alguns 
dados:

• Em Nossa Senhora da Glória, foi realizada 
a 30ª Exposição de Animais da Região 
Norte e a 5ª Festa do Leite de Glória.  
O evento contou com criadores de Sergipe 
e da Bahia, que compareceram com 
amostras em torno de 500 animais, entre 
bovinos, caprinos e ovinos, com enfoque 
principalmente na melhoria genética de 
bovinos na produção leiteira. Os recursos 
movimentados foram em torno de  
R$ 1.000.000,00;

• Lagarto realizou a 48ª Exposição de 
Animais da Região Centro-Sul. Contou 
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com criadores de Minas Gerais, São 
Paulo, Acre e do próprio Estado. Reali-
zaram-se amostras de 1.000 animais, em 
média, com ênfase na melhoria  genética 
de bovinos de corte e ovinos da raça 
Santa Inês. O comércio dos produtos 
expostos, em geral, atingiu em torno de 
R$ 2.000.000,00;

• Aracaju sediou a 70ª Exposição Agrope-
cuária de Sergipe. Nessa exposição, 
o comércio de produtos foi de R$ 
3.000.000,00 e contou-se com a exposição 
de 900 animais, entre equinos, bovinos, 
ovinos e caprinos de criadores do Estado 
e da Bahia.

IRRIGAÇÃO PÚBLICA

Em 2011, foram significativos os investimentos 
em infraestrutura e na capacidade operacional 
da irrigação pública estadual. A Seagri concluiu 
as ações de modernização do sistema de 

irrigação do Perímetro Califórnia, que consis-
tiram na substituição do sistema de aspersão 
convencional por novo sistema de irrigação 
localizada por microaspersão, implantando 
equipamentos que permitiram a instalação de 
330 hectares com irrigação localizada. 

No Perímetro Jabiberi, foram investidos R$ 
2.375.367,09 do Tesouro do Estado para 
recuperação da infraestrutura de uso comum 
e implantação de novo sistema de irrigação 
localizada, em substituição ao sistema de 
irrigação por infiltração. Esses investimentos 
foram necessários em razão da mudança no 
uso da água da barragem do rio Jabiberi, que 
passou a ser utilizada, também, no abasteci-
mento da cidade de Tobias Barreto. Os inves-
timentos foram realizados na recuperação de 
canais, drenos, malha viária, galpões, implan-
tação de rede elétrica, bem como na aquisição 
e implantação de 75 conjuntos de irrigação 
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localizada, levando-se tecnologia poupadora 
de água e capaz de reduzir as possibilidades 
de salinização em 75 lotes irrigados.

Paralelamente, foi implantado o Projeto Balde 
Cheio, desenvolvido pela Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), cujo 
sistema produtivo consiste na exploração 
intensiva das unidades de produção, com 
grande lotação de matrizes e uso de tecno-
logia avançada, capaz de propiciar significativa 
elevação da renda e da produtividade de leite 
por unidade de área. 

Como resultado, os perímetros irrigados 
bateram recorde de produção física e de 
valor da produção agrícola gerada. Foram 
81.000 toneladas de frutas, hortaliças, leite e 
derivados, produzidas por 1.918 famílias assen-
tadas nos perímetros irrigados da Adminis-
tração Pública Estadual. Esses números signi-
ficam crescimento de 15,4% da produção e 
10,6% do valor da produção, respectivamente, 
em relação a 2010. 

O Perímetro Califórnia, em Canindé de São 
Francisco, foi o que mais contribuiu para 
esse crescimento, com produção de 36.000 
toneladas de alimentos. No Perímetro Jabiberi, 
em Tobias Barreto, foram produzidos 816.000 
litros de leite e 78.325 quilos de queijos, em 2 
laticínios da área do Perímetro.

Uma parceria com a Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 
(SEMARH), iniciada em 2011, está possibili-
tando a recuperação da infraestrutura opera-
cional dos perímetros irrigados Poção da 
Ribeira, em Itabaiana, e Califórnia, em Canindé 
de São Francisco. Os recursos, no montante 

de R$ 1.400.000,00, são oriundos do Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos (FUNERH) e 
foram destinados à recomposição de equipa-
mentos de captação e distribuição de água, 
sistemas elétricos e viários dos perímetros. As 
ações já foram iniciadas no Perímetro Irrigado 
Poção da Ribeira, com a recuperação do 
sistema de bombeamento de água. 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
e extenSão rurAL

A Emdagro tem como principais linhas de ação 
a Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), 
a Defesa Sanitária Animal e Vegetal, a Regula-
rização Fundiária e a Pesquisa Agrícola. Todas 
elas são direcionadas aos produtores rurais 
do Estado, prioritariamente aos agricultores 
familiares. 
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Nesse sentido, em 2011, foram assistidos, 
beneficiados e atendidos 33.603 agricultores 
familiares, sem repetição, representando 
aproximadamente 35% dos produtores rurais 
do Estado. Considerando ainda as repetições 

de assistência prestadas por meio de 
diferentes programas, projetos e atividades, 
esse número elevou-se a 142.276 agricul-
tores familiares assistidos em todo o Estado, 
conforme demonstrado no quadro a seguir.

PÚBLICO ASSISTIDO PELA EMDAGRO POR LINHAS  
De Ação e ProGrAmAS em 2011(DADoS Com rePetição).

 INDICADORES
PÚBLICO SEM 

REPETIÇÃO

AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO COM ATER 33.603

CHAMADA PÚBLICA DE ATER 3.960

CRIADOR ASSISTIDO COM DEFESA SANITÁRIA 34.875

AGRICULTOR ASSISTIDO COM AÇÕES FUNDIÁRIAS 3.937

AGRICULTOR BENEFICIADO COM SEMENTES 50.226

AGRICULTOR ASSISTIDO COM MECANIZAÇÃO 11.520

PROGRAMA MÃO AMIGA 
(CitriCultura E Cana-dE-açúCar)

4.155

ToTAL (CoM REPETIção) 142.276
Fonte: Emdagro, 2011.

AGRICULTORES FAMILIARES ASSISTIDOS, SEM REPETIÇÃO, 
POR TERRITÓRIO DE PLANEJAMENTO, EM 2011.

Nº TERRITÓRIOS PRODUTORES RURAIS

1 SUL SERGIPANO 6.972
2 CENTRO-SUL SERGIPANO 5.289
3 GRANDE ARACAJU 1.062
4 LESTE SERGIPANO 2.125
5 AGRESTE CENTRAL SERGIPANO 4.539
6 BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPANO 3.423
7 MÉDIO SERTÃO SERGIPANO 3.759
8 ALTO SERTÃO SERGIPANO 6.434

    ToTAL (ESTADo) 33.603

Fonte: Emdagro, 2011.
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Ainda sobre a ATER, em Sergipe, as ações do 
PRONAF estendem-se a todo o segmento da 
agricultura familiar e em todos os municípios 
sergipanos, com priorização das áreas de 
colônias e assentamentos rurais. Dessa forma, 
em 2011, a Emdagro, atendendo ao que 
preconiza o programa, deu relevo à abordagem 
de Redes Temáticas para veiculação das ações 
educativas de assistência técnica e extensão 
rural, inseridas em 09 (nove) redes temáticas, 
a saber:

• Rede de produtos e mercados diferen-
ciados da agricultura familiar;

• Rede de apoio à Segurança Alimentar e 
Nutricional;

• Rede de apoio à Agroindústria Familiar;
• Rede de apoio ao Turismo e ao Artesanato 

Rural;
• Rede de apoio e fortalecimento da comer-

cialização de produtos da agricultura 
familiar;

• Rede de apoio ao desenvolvimento da 
agroecologia;

• Rede de assessoria ao financiamento e 
proteção da produção – Crédito Rural;

• Rede de formação de Agentes de ATER;
• Rede de capacitação de agricultores 

familiares.

A partir de 2011, com o advento da Lei Federal 
nº 12.188, de 11/01/2010, que baliza a Lei 
da Política Nacional de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (PNATER), a Emdagro passou 
a atuar também na prestação de serviços de 
ATER mediante concorrência em chamadas 
públicas, abertas em nível federal pelo MDA 
para todos os Estados, em substituição ao 
anterior sistema de convênios. Em 2011, a 
Emdagro obteve aprovação em 6 propostas, 
4 delas em execução, que beneficiarão 5.060 
agricultores familiares, com ênfase no atendi-
mento a mulheres rurais. As ações abrangem 
em torno de 50% dos Territórios sergipanos e 
somam R$ 4.288.968,00.

Defesa Sanitária Vegetal e Animal

Em todos os municípios do Estado, foram 
realizadas fiscalizações em propriedades 
e estabelecimentos agropecuários para 
controle do comércio e uso de agrotóxicos. 
Pontualmente, na região citrícola, proprie-
dades de 14 municípios foram inspecionadas, 
com vista ao controle preventivo de pragas e 
doenças quarentenárias A2 (Greening, Mosca 
Negra, Pinta Preta, Cancro Cítrico e Mosca da 
Carambola). Essas pragas estão ausentes nos 
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pomares sergipanos. Nos municípios do Baixo 
São Francisco, foram realizadas ações para o 
controle do Moko da bananeira e ações de 
prevenção para Sigatoka Negra.

Já as ações de Defesa Animal relacionam-se 
aos programas sanitários desenvolvidos pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa) e ao cumprimento das metas 
pactuadas. Dentre as ações realizadas em 
2011, citam-se:

• A manutenção do Estado de Sergipe como 
Zona Livre de Febre Aftosa com vacinação 
há 16 anos, tendo sido vacinados 1.065.112 
cabeças de bovinos e bubalinos, repre-
sentando 98,2 % do rebanho do Estado, 
pertencentes a 34.874 criadores, o que 
corresponde a 95,3 % do total existente 
em Sergipe;

• 14.613 vacinações contra brucelose, em 
todos os municípios do Estado, atingindo 
população de bezerras de 3 a 8 meses de 
idade;

• Vacinações de 216 animais contra a raiva;
• Vigilância sanitária animal em 794 proprie-

dades de risco;
• Emissão de 102.398 Guias de Trânsito 

Animal (GTA).

Pesquisa Agropecuária, Programa de 
Geração e Difusão de Tecnologias

A geração e disponibilização de tecnologias 
para os agricultores familiares é uma das linhas 
de ação da Emdagro, executada pela Coorde-
nadoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica. 
Com esse propósito, estão sendo desenvol-
vidas e adaptadas tecnologias focadas nas 
explorações agropecuárias executadas no 
Estado, em particular nas áreas de fruticultura 
e olericultura. As ações são realizadas em 

parceria com a Embrapa Tabuleiros Costeiros, 
que disponibiliza sua estrutura física, enquanto 
a Emdagro participa com os recursos humanos 
e financeiros.

Em 2011, foram realizados ensaios com citros 
e outros estudos, tais como: 

• Estudos com as culturas da mangabeira, 
maracujazeiro, batata-doce, abóbora e 
morango orgânico; 

• Criação de bancos comunitários de 
sementes de milho e feijão no agreste, 
sertão e tabuleiros costeiros de Sergipe;

• Implantação de bancos comunitários de 
produção de manivas — sementes de 
mandioca;

• Produção de mudas frutíferas e plantas 
arbóreas;

• Estudos para validação de transferência 
de cultivares de milho, feijão, variedades 
híbridas de girassol; e
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• Estudos para avanços tecnológicos 
como: multiplicação, conservação e uso 
de bioprodutos de espécies animais e 
vegetais; silagem de gliricídia, como 
alternativa para diminuir a dependência 
de insumos externos nos sistemas de 
produção animal do semiárido sergipano.

COMBATE À POBREZA RURAL

A Seagri, por meio da Pronese, desenvolveu 
um conjunto de ações convergentes para o 
combate à pobreza rural, destacando-se:

Projeto de Combate à Pobreza Rural — 
Projeto Prosperar

O Projeto de Combate à Pobreza Rural (PCPR 
II 2ª Fase) foi lançado, oficialmente, pelo 
Governo de Sergipe em março de 2010, com o 
nome fantasia de Projeto Prosperar. O Projeto 
é fruto do Acordo de Empréstimo nº 7595-BR, 
celebrado entre o Governo de Sergipe e o 
Banco Mundial.

Do ponto de vista operacional do Projeto 
Prosperar, até dezembro de 2011, foram finan-
ciados 206 subprojetos comunitários desde 
seu início, sendo 108 subprojetos em 2010 e 
mais 89 subprojetos em 2011. Outros subpro-
jetos estão em vários estágios de análise para 
serem financiados logo de 2012. No período, 
foram beneficiadas 10.647 famílias, com 
inversões que totalizaram R$ 15,38 milhões.

Os investimentos realizados foram canali-
zados, prioritariamente, para o fortaleci-
mento de ações de caráter produtivo, com 
vista à melhoria da renda das famílias, sendo 
selecionados a partir de demandas suscitadas  
 

pelas comunidades. Além dos investimentos 
produtivos, o Programa financiou também a 
implantação de infraestrutura física de apoio 
à produção.

Programa Nacional de Desenvolvimento 
Territorial Rural Sustentável (PRONAT)

Outra linha de ação da Pronese que se refere 
à diminuição de desequilíbrios inter-regionais, 
sendo executado por meio de convênio 
firmado com MDA no âmbito do PRONAF.

Os projetos contemplados pelo PRONAT foram 
elaborados de forma colegiada entre agricul-
tores familiares, gestores públicos, entidades 
da sociedade civil e demais atores de todos 
os Territórios de Sergipe, dando prioridade às 
ações de extensão rural, assistência técnica e 
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educação no campo. Foram realizados inves-
timentos em infraestrutura institucional, em 
especial a aquisição de veículos, computa-
dores e equipamentos para a estruturação das 
ações do programa no meio rural. Além dessas 
inversões, têm sido contempladas ações de 
caráter educacional, a exemplo da aquisição 
de livros e formação de bibliotecas em áreas 
de assentamento de agricultores.

O aporte de recursos do MDA para financia-
mento do Programa somou R$ 3,06 milhões, 
repassados pela Caixa Econômica Federal. A 
aquisição dos bens foi realizada pela Pronese, 
que os repassou às associações mediante 
Termos de Comodato. 

AÇÕES DE APOIO À AGRICULTURA 
FAMILIAR

Programa garantia Safra

Este Programa é uma ação do PRONAF criada 
em 2002 com o objetivo de amenizar as dificul-
dades de agricultores familiares com renda 
de até 1,5 salário mínimo e que produzam 
lavouras temporárias de sequeiro como milho, 
feijão, mandioca, arroz e algodão em pequenas 
áreas que não excedam 10 ha.

Em 2011, em virtude da quebra da safra, 
agricultores credenciados de 10 municípios 
receberam o benefício de R$ 640,00/agricultor, 
mediante pagamento efetuado pela Caixa 
Econômica Federal. Os municípios contem-
plados foram: Canindé de São Francisco, 
Gararu, Graccho Cardoso, Itabi, Monte Alegre, 
Nossa Senhora da Glória, Poço Redondo, 
Poço Verde, Porto da Folha e Tobias Barreto. 

No período 2007-2011, o Estado aportou ao 
Fundo o valor R$ 2.084.734,00 destinado ao 
Programa.

Comercialização de Produtos da Agricultura 
Familiar

Apoiar modernos processos de comercia-
lização da agricultura familiar foi a tônica 
da parceria estabelecida entre o Estado e a 
CONAB, que resultou no apoio ao mercado 
de comercialização de produtos agrícolas da 
agricultura familiar sergipana.

Em 2011, foram adquiridos pela CONAB 
diversos produtos agrícolas, principalmente 
hortaliças, frutíferas, raízes e tubérculos 
pelo sistema de compra com doação simul-
tânea, que totalizaram em receita, para o 
conjunto dos agricultores envolvidos, R$ 
7,71 milhões. Outra modalidade operada por 
essa companhia federal foi a compra para 
formação de estoques do produto laranja, 



71

que gerou mais R$ 2,80 milhões para os citri-
cultores.  Os agricultores, representados por 
Associações, em parceria com a indústria de 
sucos, produzem o suco pronto para beber e 
o comercializam, por meio de Associações, em 
mercados institucionais, principalmente o da 
merenda escolar. 

Essa ação é altamente significativa por ampliar 
os canais de comercialização, passando a 
estabelecer novas relações com o mercado. 
Foram R$10,5 milhões apropriados por 2.236 
produtores e 47 Associações que representam 
produtores distribuídos por 22 municípios 
de 04 Territórios sergipanos: Sul, Centro-Sul, 
Agreste Central e Alto Sertão.

Abastecimento de Água para o Consumo 
Humano e Animal

O Governo, por meio da Cohidro, investiu, 
no período 2008-2011, R$ 2.036.265,00 na 
construção e recuperação de instalações 
hídricas, possibilitando o acesso à água para 
as populações mais vulneráveis. 

No ano de 2011, em particular, foram perfu-
rados, recuperados e mantidos mais 74 poços 
artesianos com investimentos do Estado da 

ordem de R$ 230.000,00. Esses serviços têm 
valioso alcance social, face ao benefício do uso 
comunitário por famílias de vários municípios 
sergipanos. 

Preparo do Solo Através da Oferta de 
Mecanização Agrícola

Em 2011, a Seagri, por meio da Emdagro, 
renovou o Acordo de Parceria com a Seides, 
com vista a levar a efeito ações de mecani-
zação agrícola para o preparo do solo em áreas 
de produtores mais vulneráveis da agricultura 
familiar. Dessa forma, em 2011 foram contra-
tadas 14.756 horas de trator que possibilitaram 
o preparo do solo de 14.000 hectares, desti-
nados ao plantio de milho e feijão. Essa ação 
beneficiou 11.601 agricultores de municípios 
do semiárido com a aplicação de recursos 
do Estado oriundos do Fundo de Combate à 
Pobreza na ordem de R$ 1.454.427,00.

NOVOS INVESTIMENTOS

Reforma Agrária

Diante dos excelentes resultados obtidos em 
2011, através da parceria estabelecida entre 
o Estado de Sergipe e o Incra, novas ações 
serão realizadas em 2012 e 2013. Foi encon-
trada uma solução prática e justa para dirimir 
as desigualdades na distribuição de terras em 
Sergipe. O método usado consiste na compra 
dos imóveis mediante avaliação prévia e 
pagamento em dinheiro, diferente da forma 
usual do Incra, em que os pagamentos são 
efetuados com a utilização de Títulos da Dívida 
Agrária (TODA). Isso abriu caminho para que 
iniciativas semelhantes fossem implantadas 
em outros Estados da Federação.
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Desapropriações e Regularização Fundiária 
para Implantação de Assentamentos

Esse projeto, de grande importância para o 
campo sergipano, significa o acesso à terra 
para centenas de famílias de trabalhadores 
rurais, evitando situações de conflitos sociais 
em várias regiões do Estado. Trata-se de 
ação prevista no Plano Nacional de Reforma 
Agrária, viabilizada através da desapropriação 
de imóveis rurais para implantação de assen-
tamentos rurais.

O projeto prevê a aquisição de 15.500 ha de 
terras com a desapropriação de imóveis rurais 
para implantação de colônias ou cooperativas 
agrícolas, beneficiando aproximadamente 800 
famílias em Sergipe.

O convênio entre a União e o Estado tem 
valor global de R$ 77 milhões, com previsão 
de execução em dois anos. A contrapartida 
estadual é de R$ 7,7 milhões, sendo o restante 
dos recursos garantidos pelo Governo Federal. 

Projeto Manoel Dionísio Cruz

O Estado implantará um dos mais importantes 
projetos de desenvolvimento integrado, 
em que assume a maior importância a 
agricultura irrigada articulada com a produção 
de sequeiro. Ele está localizado no extremo 
Noroeste do Estado, no município de Canindé 
de São Francisco.

O Projeto Manoel Dionísio será constituído 
de uma área irrigada de 4.862 ha. Dessa 
área, 1.312 ha já está desapropriada e 1.741 
ha fazem parte de cinco assentamentos de 
pequenos produtores rurais implantados 
pelo Incra. O referido projeto contará ainda 
com 14.035 ha de explorações de sequeiro. 
O arranjo produtivo do projeto prevê um 
parcelamento da área com 80% destinado 
ao assentamento de agricultores familiares e 
20% destinado à constituição de lotes empre-
sariais.
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Para realização dos estudos, o Estado assegurou 
o aporte de R$ 5 milhões oriundos do Governo 
Federal, via Ministério de Integração Nacional, 
aos quais se somarão R$ 555 mil de contra-
partida estadual.

O projeto, cujo embrião em termos de áreas 
irrigáveis e de produção de sequeiro já se 
encontra avançado, articula-se também com 
outro projeto em início de gestões, o Canal de 
Xingó.

Canal de Xingó

O Canal de Xingó é a mais importante obra de 
infraestrutura hídrica prevista para o Estado de 
Sergipe. O projeto, que consiste em um canal 
adutor com comprimento total de 305,7 km e 
vazão máxima de 33 m3/s, prevê a captação de 
águas no reservatório da Hidrelétrica de Paulo 
Afonso, na Bahia, penetrando no território 
sergipano pelo município de Canindé de São 
Francisco. Em sua trajetória, deverá abastecer 
o Projeto de Irrigação Manoel Dionísio e, na 
etapa final, beneficiar cinco municípios do Alto 
Sertão Sergipano, abrangendo até o município 
de Nossa Senhora da Glória.

Quando concluído, o Canal terá múltipla utili-
zação, destacando-se o suprimento de água 
para irrigação em perímetros irrigados e em 
áreas isoladas de propriedades particulares 
situadas às suas margens, além da utilização 
para suprimento humano e animal, bem como 
interligação de bacias hidrográficas do Estado.

Para preparar as bases técnicas destinadas à 
futura implementação do Projeto, o Governo 
do Estado firmou convênio com o Governo 
Federal, via Ministério da Integração Nacional, 

no valor de R$ 15 milhões, sendo R$ 13,5 
milhões do Governo Federal destinados à reali-
zação de estudos do projeto básico. O custo 
total previsto da obra, quando concluída, está 
estimado em R$ 2,4 bilhões.

Frigoríficos Regionais

Com a desativação do Frigorífico Sergipe, 
decorrente das inadequadas estrutura e 
condições de funcionamento, Sergipe passou 
a contar com apenas uma unidade de abate 
e processamento de animais adequada aos 
requisitos da inspeção sanitária para atender 
às necessidades do Estado.

Para suprir tal lacuna, a estratégia ora levada 
a efeito privilegia a implantação de unidades 
de médio a grande porte, de nível regional, 
capazes de congregar a produção animal de 
vários municípios de um mesmo território.

Para tanto, o Estado já iniciou gestões junto a 
grupos privados com experiência no abate e 
processamento de animais visando à implan-
tação de unidades regionais. A participação 
do Estado, variável em função de cada caso, 
deverá acontecer na dotação da infraes-
trutura, seguido o modelo de incentivos indus-
triais hoje prevalecentes.
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10. INFRAESTRUTURA 
E DESENVOLVIMENTO 
URBANO
SANEAMENTO BÁSICO

As ações na área de saneamento concentraram 
esforços em iniciativas que atendessem ao 
cumprimento da Lei 11.445/2007, que trata 
da Política Nacional de Saneamento. 

Dentre essas iniciativas, merece destaque 
a elaboração dos Planos Regionais e Planos 
Municipais de Saneamento Básico, instrumentos 
de planejamento do setor e fundamentais para 
a universalização dos serviços e integração com 
outras políticas. Esses estudos são responsáveis 
por definir o rumo que os serviços de sanea-
mento tomarão no Estado de Sergipe, orien-
tando a sociedade civil e os setores público e 
privado a desenvolverem trabalhos técnicos que 
contemplem sua universalização. 

Em relação à política de saneamento, a SEDURB 
iniciou o processo de licitação para a contra-
tação do Plano Regional de Saneamento para 
a Microrregião de Saneamento Básico 1 (MSB 
1), que compreende a Região Metropolitana 
de Aracaju e o município de Malhada dos Bois, 
esse último no Território Baixo São Francisco 
Sergipano. O Plano de Saneamento da Micror-
região focaliza o espaço de maior densidade 
urbana do Estado e aquele que apresenta os 
maiores desafios a serem enfrentados para 
ampliação e melhoria dos serviços essenciais. 

Não obstante estar em curso a execução de 
obras para tratamento de esgotos da MSB 1, 
a elaboração do Plano de Saneamento Básico 

Regional discutirá questões de natureza 
reguladora dos sistemas, o que representará 
melhorias na oferta dos serviços a toda a 
população. 

Como resultado dessa licitação, são esperados 
ainda os Planos de Saneamento Básico dos 
municípios de Aracaju, São Cristóvão, Nossa 
Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros e 
Malhada dos Bois. 

Por fim, elaborou-se Termo de Referência para 
contratação de Consultoria para a qualificação 
de equipe da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano nos processos de elaboração, super-
visão e acompanhamento da implementação 
dos Planos Regionais e Municipais de Sanea-
mento.

Investimentos Realizados

Em 2011, a Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano investiu R$ 82.978.968,28 em 
projetos e obras de saneamento básico, como 
demonstra o quadro abaixo.

Investimentos em Saneamento Básico reali-
zados pela Sedurb em 2011.

AÇÕES VALoR (R$)

ABASTECIMENTO DE ÁGUA R$ 40.138.151,00

ESGOTAMENTO SANITÁRIO R$ 23.231.558,00

ELABORAÇÃO DE PROJETOS R$ 358.727,00

ASSINATURA DE CONVÊNIO 
PARA IMPLANTAÇÃO DE 
SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO

R$ 19.250.532,28

TOTAL R$ 82.978.968,28
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Já a Deso, no mesmo período, investiu R$ 68.239.714,81 em projetos e obras de saneamento 
básico, como demonstra o quadro abaixo.

Investimentos em Saneamento Básico realizados pela Deso em 2011.

Posição em 30.11.2011

PROJETOS

FONTES DE RECURSOS

TOTAL

GOVERNO DO ESTADO

RECURSOS 
PRÓPRIOS 
DA DESOTESOURO SEPLAN

CAIXA 
ECONÔMICA 

FEDERAL

PREFEITURA 
DE ARACAJU

MINIS-
TÉRIO DA 

INTEGRAÇÃO 
NACIONAL

INVESTIMENTO TOTAL 4.557.856,10 1.625.620,44 42.230.638,16 3.059.500,98 14.316.078,60 2.450.020,53 68.239.714,81

1.0. Duplicação do 
Sistema da Adutora do 
São Francisco

1.111.111,11 14.316.078,60 142.285,33 15.569.475,04

2.0. Sistema do Alto 
Sertão

28.465,09 28.465,09

3.0. Ampliação de 
Sistemas de Água em 
Municípios do Estado

79.184,96 1.625.620,44 1.961.412,78 3.059.500,98 0 888.320,79 7.614.039,95

4.0.  Ampliação do 
Sistema de Esgoto 
Sanitário

2.890.354,12 20.265.803,31 - - 315.387,98 23.471.545,41

5.0. Ampliação e 
Preservação do Sistema 
Produtor Cabrita/Poxim

477.205,91 - 20.003.422,07 0 0 56.832,86 20.537.460,84

6.0. Bens de Uso Geral - - - - - 1.018.728,48 1.018.728,48

O exercício de 2011 possibilitou que a SEDURB 
e a Deso viabilizassem atividades e projetos 
que vêm permitindo não só a ampliação 
das Capacidades Produtivas dos Sistemas 
de Abastecimento de Água, mas também 
a ampliação das Áreas de Cobertura com 
Esgotamento Sanitário. Essas ações geram 
benefícios positivos no nível de qualidade de 
vida da população residente e beneficiada por 
esses serviços.

Resultados dos Investimentos em 
Abastecimento de Água

Como resultado desses investimentos, 
podemos apontar uma série de obras de 
grande importância para a qualidade de vida 
dos sergipanos, a exemplo da conclusão das 
obras pertencentes ao Sistema de Abasteci-
mento de Água do Poxim, que teve um custo 
total de R$ 85 milhões. A 1ª etapa desse 
Sistema, referente à barragem do rio Poxim 
Açu, já foi concluída. Essa obra tem como 
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objetivo regularizar a vazão do rio Poxim, o 
que melhorará a oferta de água para a Região 
Metropolitana de Aracaju. O rio Poxim, nos 
períodos de seca, sofre drástica redução na 
sua capacidade de vazão em cerca de 60%, 
saindo de uma vazão média de 860 l/s para 
300 l/s. Atualmente, após as várias inter-
venções efetivadas pela barragem e a recupe-
ração ambiental das nascentes dos seus rios 
integrantes e de outras áreas nele inseridas, já 
se consegue obter uma vazão média de 1.200 
l/s, o que evidencia a importância dessa obra.

Além disso, as obras para a conclusão da 2ª 
fase do Sistema de Abastecimento de Água do 
Rio São Francisco chegaram ao final de 2011 
com mais de 60% de execução, parcela signi-
ficativa de um investimento que totalizará 
mais de R$ 127 milhões. A obra já está possi-
bilitando ampliar efetivamente a capacidade 
de produção e oferta de água nos municípios 
supridos por este Sistema, tendo sido incre-
mentado, nessa fase, o volume produzido, que 
passou de 2.400 l/s para 2.650 l/s.

As obras referentes à Adutora do Semiárido, 
sistema que também vai atender municípios 
situados na região semiárida sergipana – área 
onde alternativas de suprimento de água 
são bastante limitadas –, têm implicado em 
ganhos efetivos na capacidade de produção 
dos sistemas aí existentes, incorporando ao 
conjunto, atualmente, mais 300 l/s.

Captação de Recursos para a Realização de 
novos Investimentos

Além dos investimentos realizados em 2011, 
importa ressaltar, ainda, o esforço da Secre-
taria de Estado do Desenvolvimento Urbano 
e da Deso na captação de recursos visando à 
melhoria e ampliação dos sistemas de abaste-
cimento de água, e à construção de sistemas 
de esgotamento sanitário em 2011 e nos anos 
seguintes, conforme os quadros a seguir.
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Recursos captados pela SEDURB em 2011  
para a execução de ações de saneamento básico.

FONTES DE RECURSOS PROJETOS VALOR SITUAÇÃO

Ministério da Integração/
Companhia de Desenvol-
vimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba

Implantação do serviço de esgotamento 
sanitário do município de Pacatuba 8.427.998,47

Convênio 
assinado em 

12/2011

Implantação do serviço de esgotamento 
sanitário do município de Itabi 7.343.203,50

Implantação do serviço de esgotamento 
sanitário do município de São Francisco 3.479.333,31

Implantação do serviço de abastecimento de 
água do assentamento Josenilton Alves, no 

município de Gararu
217.744,34

Em 
negociação

Implantação do serviço de abastecimento de 
água dos povoados Crioulo e Lagoa Santa em 

Amparo do São Francisco
155.531,28

Ministério das Cidades 
Programa de Aceleração 

de Crescimento  
(Convênios - PAC-2)

Implantação do sistema de esgotamento 
sanitário do Bairro Aruana, município de Aracaju 41.618.398,88

Aguardando 
assinatura do 

convênio

Implantação da 2ª etapa do sistema esgota-
mento sanitário de São Cristóvão 16.147.763,09

Implantação do sistema de esgotamento 
sanitário da Praia do Saco, Estância 12.574.874,93

Projeto e implantação do sistema de esgota-
mento sanitário em bairros de Aracaju 3.233.995,00

Projeto integrado de manejo de águas pluviais  
e de sistema de esgotamento sanitário da sede 

de Itabaiana
1.323.212,00

Projeto de ampliação e melhorias do sistema de 
esgotamento sanitário de Lagarto 632.500,00

Ministério da Saúde/
Funasa/PAC FUNASA

Sistema de esgotamento sanitário de Laranjeiras 10.031.568,74 Projeto 
aprovado pelo 

PAC2 G3Sistema de esgotamento sanitário de Maruim 8.354.941,68

TOTAL 113.541.063,22
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Recursos captados pela SEDURB 
em 2011 para a execução de ações de saneamento básico.

FONTE DE RECURSOS
SALDO DO 
EXERCÍCIO  

DE 2010

VALORES 
RECEBIDOS  

EM 2011
TOTAL 

GOVERNO DO ESTADO 492.293,97 4.902.768,24 5.395.062,21

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.679.732,24 34.260.902,23 35.940.634,57

CEF – FINANCIAMENTO GOVERNO DO ESTADO - 7.990.480,13 7.990.480,13

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  25.425.049,79 25.425.049,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 805,91 3.187.366,02 3.188.171,93

SECRETARIA DO ESTADO DO PLANEJAMENTO 
(BNDES)

- 1.722.572,25 1.722.572,25

TOTAL 2.172.832,12 77.489.138,76 79.661.970,88

Resultados da Universalização dos Serviços 
de Saneamento Básico

Observando que a universalização dos serviços 
de saneamento priorizada pelo Governo 
do Estado envolve também a população de 

baixa renda, a Deso desenvolve programas da 
Tarifa Social como forma de incluir boa parte 
da população na prestação desse serviço 
essencial à saúde dos sergipanos. Os dados do 
quadro a seguir evidenciam a evolução obtida 
entre os anos de 2010 e 2011.

Resultados dos Programas Tarifa Social e Deso Vida (2010 / 2011).

PROGRAMAS
QUANTIDADE DE BENEFÍCIOS 

CONCEDIDOS POR ANO

2010 2011 VAriAção (%)

1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2.330 3.824 64,12

2. ESGOTAMENTO SANITÁRIO 72 639 787,5

3. DESO VIDA 56 21 -62,5
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Os resultados dos investimentos e ações 
da Sedurb e da Deso, associados aos resul-
tados dos programas da Tarifa Social, estão 
promovendo a universalização dos serviços 
de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário em todo o Estado de Sergipe, através 
de soluções efetivas e participativas, visando a 
melhorias na qualidade de vida da população.

Os dados operacionais da Deso no exercício 
de 2011, em comparação com o exercício de 
2010, evidenciam a ampliação dos serviços, 
conforme demonstram os quadros a seguir.

Dados operacionais de  
abastecimento de água 2010 / 2011.

DISCRIMINAÇÃO
ANOS VARIAÇÃO 

%2010 2011
 1 – LOCALIDADES ABASTECIDAS DO ESTADO 595 607 2,02

1.1 – SEDES MUNICIPAIS 71 71 -

         1.2 – POVOADOS E OUTRAS LOCALIDADES 524 536 2,29

   

 2 – LOCALIDADES ABASTECIDAS NO ESTADO DA BAHIA 1 1 -

    

 3 – SISTEMAS OPERACIONAIS 595 607 2,02

          3.1 – COM TRATAMENTO COMPLETO 503 503 -

          3.2 – Só DESINFECÇÃO 92 102 10,87

          3.3 – SEM TRATAMENTO 0 2 -

    

4 – POPULAÇÃO ATENDIDA (%) 78,45 83,06 5,87

    

 5 – NúMERO DE LIGAÇÕES ATIVAS(*) 426.153 458.071 7,49

    

6 – EXTENSÃO DE REDE (KM) 6.172 6.337 2,67

    

7 – VOLUME PRODUZIDO (M3)(*) 168.469.485 179.469.485 6,53

  (*) Com os valores de Dezembro de 2011 estimados.
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Dados operacionais de esgotamento sanitário 2010 /2011.

DISCRIMINAÇÃO
ANOS VARIAÇÃO %

2010 2011
1 – LoCALiDADeS AtenDiDAS PeLA DeSo 6 6 -

         1.1 – SEdES MuniCiPaiS 3 3 -

         1.2 – OutraS lOCalidadES 3 3 -

    

2 – PoPuLAção AtenDiDA (%)  30,07 34,43 11,42

    

3 – número De LiGAçõeS(*) 68.191 72.712 6,63
(*) Com os valores de Dezembro de 2011 estimados.

POLÍTICA URBANA

Os programas e projetos executados pelo 
Governo de Sergipe voltados para o desen-
volvimento urbano e previstos no Plano 
Plurianual em 2011 foram:

• Programa Sergipe Cidades;
• Projeto de Drenagem e manejos das 

águas pluviais e pavimentação da 
Avenida 1, interligando a Av. Amarela ao 
Bairro Santa Maria;

• Projeto de Esgotamento Sanitário nos 
Loteamentos Ponta da ASA I e II, no 
Bairro Lamarão, município de Aracaju;

• Projeto de Drenagem e manejo das 
águas pluviais e pavimentação de ruas 
no Bairro Beira Rio, município de Barra 
dos Coqueiros;

• Implantação de sistema de esgotamento 
sanitário em Ruas do Bairro Mutirão, 
município de Rosário do Catete.

 Programa Sergipe Cidades

O Programa Sergipe Cidades foi concebido 
para responder às demandas sociais oriundas 
do processo do planejamento participativo 
instituído em 2007, nas ações que promo-
vessem tanto a inclusão pelo direito quanto 
a inclusão pela renda. 

Em 2011, O Sergipe Cidades beneficiou 43 
municípios, distribuídos nos 8 territórios de 
planejamento. Os valores pagos em 2011 
pelas obras contratadas por unidade de 
planejamento encontram-se no quadro e no 
gráfico.
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Programa Sergipe Cidades 
Valores pagos por obras contratadas em 2011*.

Território VALORES PAGOS PELAS 
OBRAS CONTRATADAS

PORCENTAGEM 
POR TERRITÓRIO DE 

PLANEJAMENTO
Centro-Sul Sergipano 15.539.602,40 32,0
Grande Aracaju 10.429.021,65 21,5
Alto Sertão Sergipano 6.777.032,83 14,0
Agreste Central Sergipano 5.812,464.81 12,0
Baixo São Francisco Sergipano 3.998.687,18 8,2
Sul Sergipano 3.950.835,53 8,1
Médio Sertão Sergipano 1.524.507,06 3,1
Leste Sergipano 474.030,02 1,0
Total 48.506.181,48 100,00

Fonte: Sedurb, 2011. 
* É importante esclarecer que as obras civis nem sempre se encerram no exercício da contratação. Assim, os valores 

pagos em 2011 referem-se a obras contratadas em 2010 e 2011.

Programa Sergipe Cidades
Valores pagos por obras contratadas (2011).
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Projetos de Infraestrutura Urbana

Os projetos de infraestrutura urbana de 
pavimentação, drenagem, manejo das águas 
pluviais e implantação de sistema de esgota-
mento sanitário são executados com recursos 
não reembolsáveis do Fundo para o Desen-

volvimento Regional com Recursos da Deses-
tatização (FRD), do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social (BNDES). Eles 
representam investimentos na ordem de R$ 
3.912.098,51. As localidades beneficiadas 
com esses recursos e a situação dos projetos 
encontram-se no quadro a seguir.

Em relação à tipologia dos projetos execu-
tados pelo Sergipe Cidades, destacam-se os 
projetos de infraestrutura urbana (pavimen-
tação, urbanização de praças e de orlas ribei-
rinhas, sistema de abastecimento de água, 
drenagem das águas pluviais, construção de 
terminais rodoviários, mercado municipal, 
destacamento de bombeiros militar, escolas 

profissionalizantes e outros); de construção de 
equipamentos urbanos (quadras de esportes, 
creches, centros comunitários), e de infraes-
trutura produtiva, como o Complexo Empre-
sarial Integrado (CEI). O número de projetos 
por tipologia de atividade encontra-se no 
gráfico 02. 

Programa Sergipe Cidades
Número de projetos por tipo de atividades (2011).

Pavimentação e drenagem
de águas pluviais

Quadras esportivas

Urbanização de praças

Urbanização turística

Urbanização rodoviária

Terminal rodoviário

Mercado municipal

Complexo empresarial integrado

Destacamento de bombeiros

Delegacias

Creches

Centro Comunitário

Escola profissionalizante

Nº de Projetos 0 5 10 15 20 25

Pavimentação e drenagem
de águas pluviais

Quadras esportivas

Urbanização de praças

Urbanização turística

Urbanização rodoviária

Terminal rodoviário

Mercado municipal

Complexo empresarial integrado

Destacamento de bombeiros

Delegacias

Creches

Centro Comunitário

Escola profissionalizante

Nº de ProjetosNº de Projetos 00 55 1010 1515 2020 2525
 

 Fonte: Sedurb, 2011.
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Projetos de Infraestrutura Urbana.

OBRA
FONTE DE 
RECURSO

VLR TOTAL DA 
OBRA (R$)

SITUAÇÃO EM 
12/12/2011

Esgotamento Sanitário nos 
Loteamentos Ponta da ASA 1 e 
2 em Aracaju

BNDES/FRD 1.216.334,20 Obra licitada

Projeto de Terraplanagem e 
pavimentação da Avenida 1, 
interligando a Av. Amarela ao 
Bairro Santa Maria

BNDES/FRD 1.176.379,93

Aguardando 
assinatura do 
convênio pela 
Prefeitura Municipal 
de Aracaju

Projeto de Drenagem e manejo 
das águas pluviais e pavimen-
tação de ruas no Bairro Beira 
Rio, município de Barra dos 
Coqueiros

BNDES/FRD 567.447,22 Obra licitada

Implantação de sistema de 
esgotamento sanitário em 
Rosário do Catete

BNDES/FRD 951.938,16
Obra licitada e 
processo homologado

Total 3.912.099,51

Fonte: Sedurb, 2011.

Projeto de Desenvolvimento Institucional 
dos Municípios

A cooperação entre os governos, a iniciativa 
privada e os demais setores da sociedade no 
processo da urbanização, em atendimento ao 
interesse social, é uma das diretrizes da Política 
Urbana, instituída pela Lei nº 10.257/2001 – 
Estatuto das Cidades. Assim, com o objetivo 
de promover o desenvolvimento institucional 
e o fortalecimento da capacidade de planeja-
mento e de gestão dos municípios sergipanos 
inseridos na Bacia Hidrográfica do Rio São 
Francisco e com orla ribeirinha, o Governo de 
Sergipe, através da Secretaria de Estado do 
desenvolvimento Urbano (SEDURB), solicitou 
apoio do Ministério das Cidades para a revisão 

e a elaboração do Plano Diretor de Desenvolvi-
mento Urbano de dez municípios sergipanos, 
além de capacitação dos servidores municipais 
para a gestão urbana adequada. Os recursos 
captados nessa ação são da ordem de R$ 
925.000,00 e deverão contemplar os seguintes 
municípios: Amparo do São Francisco, Brejo 
Grande, Canhoba, Santana do São Francisco, 
Ilha das Flores, Telha, Nossa Senhora de 
Lourdes, Gararu, Canindé do São Francisco e 
Porto da Folha.

Política habitacional

A política habitacional é componente funda-
mental de política de universalização do 
acesso à moradia digna para todos os sergi-
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panos. A SEDURB iniciou o processo de 
construção do Plano Estadual de Habitação de 
Interesse Social (PEHIS). O Plano é parte de um 
processo de planejamento de longo prazo para 
o setor habitacional e deverá dispor sobre as 
diretrizes, metas e de um conjunto de ações 
que visem à redução do déficit habitacional 
em Sergipe.

Para a elaboração do Plano, foram investidos 
R$ 249.853,50. Considerando as etapas neces-
sárias à sua elaboração, em 2011, foram reali-

zadas nove Conferências, sendo uma estadual 
e oito conferências territoriais. A Conferência 
Estadual realizou-se no Centro de Convenções 
de Sergipe, no dia 11 de outubro, e teve como 
objetivo pactuar a metodologia a ser usada na 
construção do Plano. As Conferências Territo-
riais tiveram como objetivo a apresentação e 
validação do diagnóstico do setor habitacional 
do Estado, tendo ocorrido nos municípios 
e datas demonstradas no quadro abaixo. O 
desembolso para essa ação, em 2011, foi de 
R$ 49.970,70.

Plano Estadual de Habitação de Interesse Social. 
Municípios que Sediaram as Conferências Territoriais em 2011.

TERRITÓRIO MUNICÍPIO LOCAL DATA
Centro-Sul Sergipano Lagarto Secretaria Municipal de 

Educação
6/DEZ

Sul Sergipano Estância Sede da Unit 6/DEZ
Baixo São Francisco 
Sergipano

Propriá Sociedade Semear 7/DEZ

Leste Sergipano Capela Associação Atlética Banco 
do Brasil

7/DEZ

Agreste Sergipano Ribeirópolis Associação Atlética Banco 
do Brasil

13/DEZ

Grande Aracaju Aracaju Sociedade Semear 13/DEZ
Alto Sertão Sergipano N. Sra. da Glória Associação Atlética Banco 

do Brasil
14/DEZ

Médio Sertão Sergipano N. Sra. das Dores Clube dos Dirigentes 
Logistas - CDL

14/DEZ

Fonte: Sedurb, 2011.

Programa de Habitação de Interesse Social

Para o Plano Plurianual (PPA 2008-2011), o 
Programa Habitacional estadual teve como 
meta a redução do déficit habitacional, 
na faixa de zero a três salários mínimos, 
em 30%. Em 2007, o déficit habitacional 
calculado para Sergipe, segundo os critérios 
da Fundação João Pinheiro, era de 72.547 

novas habitações. Portanto, reduzir o déficit 
em 30% significava construir 22 mil unidades 
habitacionais. A definição dos beneficiários 
teve como referência os programas federais 
que priorizam, entre outros critérios, famílias 
com renda média familiar de até três salários 
mínimos mensais.
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Em 2011, as ações do Programa se concentraram na execução de infraestrutura básica de conjuntos 
habitacionais construídos em 2010. Os investimentos realizados em 2011, por território de planeja-
mento, são demonstradas no quadro e no gráfico abaixo.

 Programa habitacional de Interesse Social. Valores Investidos em 2011.

TERRITÓRIO VALORES  
InVESTIDoS (R$) (%)

Centro-Sul Sergipano 1.343.938,20 29,5

Sul Sergipano 1.308.025,32 28,7

Baixo São Francisco Sergipano 554.236,94 12,2

Médio Sertão Sergipano 411.185,60 9,0

Grande Aracaju 409.577,00 9,0

Alto Sertão Sergipano 329.404,88 7,2

Leste Sergipano 202.928,30 4,5

Agreste Sergipano 0 0

TOTAL 4.559.296,24 100,0
 Fonte: Sedurb, 2011.

Programa Habitacional de Interesse Social.
Valores Investidos em 2011.
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Malha Rodoviária

O exercício de 2011 foi marcado pela execução 
de importantes obras estruturantes, tais como 
a ponte sobre rio Piauí; a rodovia interligando 
o Povoado Convento ao Povoado Pontal; a 
implantação da rodovia interligando a sede 
do município de Santa Luzia do Itanhy ao 
Povoado Crasto; e ainda a entrega da Rodovia 
da Integração, ligando os municípios do Sertão 
sergipano.

Melhoramento de Vias Urbanas

Dando continuidade ao processo de apoio aos 
municípios do interior do Estado, buscando 
melhorar a mobilidade urbana, em especial 
de pedestres e veículos, o Governo do Estado 
investiu, em 2011, R$ 2.533.571,43 na ação 
Melhoramento de Vias Urbanas.

Construção de Pontes

Com extensão de 1.712m mais os acessos, 
a ponte sobre o rio Piauí (Rodovia SE-100), 
ligando os municípios de Estância (Porto de 
Cavalo) e Indiaroba (Terra Caída), deverá 

promover um incremento substancial no fluxo 
turístico do Estado, dando impulso ainda 
ao desenvolvimento sócio-econômico da 
região (território Sul Sergipano). Em 2011, na 
construção dessa ponte, foram investidos R$ 
46.734.468,57. Ao todo, a obra representará 
um investimento de cerca de R$ 106 milhões.

Construção de Rodovias

A rodovia interligando a sede do Municipio de 
Santa Luzia do Itanhy ao Povoado Crasto irá 
atender a uma demanda antiga dos moradores 
desse povoado. Há muito tempo a população 
residente do povoado Crasto, localizado no 
município de Santa Luzia do Itanhy, às margens 
do Rio Piauí, sofre para se deslocar para a sede 
do município ou para fora da cidade, uma vez 
que o percurso de 8 km que separa o povoado 
da sede é realizado através de uma estrada 
de piçarra em péssimas condições, piorando 
nos períodos de chuva e ocasionando diversos 
acidentes. Nesse sentido, a implantação desta 
rodovia, que custará R$ 5.691.969,26, viabi-
lizará o melhoramento do acesso turístico 
à praia que se localiza no povoado Crasto e 
beneficiará diretamente a população local, 
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dado o potencial turístico existente na região. A 
sua localização é privilegiada, pois se encontra 
inserida numa área de preservação ambiental, 
formada por mangues, praias, dunas e Mata 
Atlântica. Dessa maneira, a construção da 
rodovia justifica-se plenamente, não apenas 
por potencializar a dinâmica turística de toda 
a região, mas também por promover a maior 
segurança da comunidade local.

As obras de construção da rodovia interligando 
o Povoado Convento ao Povoado Pontal, no 
município de Indiaroba pela Rodovia/SE-285, 
já estão em fase de conclusão e representam 
um investimento de R$ 6.986.282,66. A obra é 
uma realização conjunta dos Governos Federal 
e Estadual, através do Programa do Desenvol-
vimento do Turismo (Prodetur-SE). A obra, que 
irá fortalecer a economia local e desenvolver o 
turismo no Centro-Sul do Estado, era um anseio 
antigo foi dos moradores de toda região.

A conclusão, em 2011, da Construção da 
Rodovia SE-179 e SE-175, trecho BR-235 (Carira/
Nossa Senhora da Glória), com extensão de 

46 km, no valor de R$17.000.000,00, nos 
territórios do Alto Sertão e Agreste Central 
Sergipano, deverá trazer um incremento 
substancial no desenvolvimento socioeco-
nômico dos municípios pertencentes aos terri-
tórios citados. 

É importante ressaltar a conclusão das obras de 
construção da SE-412, no trecho entre BR-235/
Alagadiço, em Frei Paulo, com extensão de 7 
km, no valor de R$ 5.332.909,06; e a construção 
da SE-492, no trecho Montes Coelho/SE-290, 
em Tobias Barreto, com extensão de 7 km, 
no valor de R$10.532.755,44. Em 2011, essas 
duas obras representaram, respectivamente, 
um investimento de R$3.282.301,84 e R$ 
5.229.686,52.

Conservação e Restauração de Rodovias

Na ação de Conservação e Restauração de 
Rodovias, foram aplicados, em 2011, R$ 
77.874.966,18. Dentre as ações realizadas 
com esses recursos, destaca-se a conclusão 
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da denominada Rota da Integração. Com 
extensão de 111 km e investimentos totais 
da ordem de R$ 56.000.000,00, somente 
em 2011 já foram gastos R$ 44.505.220,70, 
beneficiando diretamente os municípios de 
Feira Nova, Graccho Cardoso, Itabi, Gararu, 
Nossa Senhora de Lourdes, Canhoba, Amparo 
do São Francisco, Telha, Cedro de São João e 
Própria, onde moram cerca de cem mil sergi-
panos.

Outro destaque, no bojo desta ação, foi a 
conclusão da Recuperação e Melhoramento 
da Rodovia SE-270, trecho BR-101/SE-179 
(Simão Dias) Divisa Sergipe/Bahia, benefi-
ciando diretamente os municípios de Salgado, 
Lagarto e Simão Dias, cujo valor total é de R$ 
53.318.405,09. Em 2011, já foram investidos 
na obra R$ 7.656.054,36.

Resumo das Ações Executadas entre 2007 e 
2011 para a Melhoria da Malha Rodoviária

Em 2011, a Secretaria de Estado da Infraes-
trutura (Seinfra) implantou um sistema de 
monitoramento dos contratos de projetos e 
obras em execução pelas empresas e órgãos a 
ela vinculados, para disponibilizar, tanto para 
os gestores quanto para os cidadãos, infor-
mações atualizadas. Atualmente, essas infor-
mações estão disponíveis no site da Seinfra, 
podendo ser acessadas por qualquer cidadão, 
no mapa de obras, por município ou por terri-
tório de Planejamento.

Os dados, acessíveis a todos os cidadãos, 
mostram que, em Sergipe, já foram realizadas, 
entre 2007 e 2011, a implantação, restauração 
e rejuvenescimento de estradas em um valor 
que, somando os das principais obras em 

rodovias concluídas e em execução, chega a 
um montante de aproximadamente R$ 490 
milhões (intervenção em aproximadamente de 
840 km). Em relação ao capeamento asfáltico 
de vias urbanas em diversos municípios, foram 
investidos mais de R$ 32 milhões, o que repre-
senta um total de 180 km de vias asfaltadas 
e/ou recapeadas. No quesito revestimento 
primário de estradas vicinais, foram inves-
tidos mais de R$ 22 milhões, referentes a mais 
de 4.000 km que receberam revestimento 
primário. Além disso, chega a R$ 190 milhões 
o valor das obras de construção das pontes 
Gilberto Amado, Riachuelo/Carira/Glória, 
entre outras, o que significa a construção de 
aproximadamente 3,5 Km. Por fim, porém não 
menos importante, foram investidos mais de 
12 milhões em aquisição de equipamentos 
rodoviários.

RESUMO DOS INVESTIMENTOS EM OBRAS

ETAPA VALOR 
inVeStiDo (r$)

CONCLUÍDAS  
+ EM 

exeCução
(%)

CONCLUÍDAS 740 MILHÕES
1,2 BILHÕES 94%

em exeCução 390 MILHÕES

EM LICITAÇÃO 176 MILHÕES  

TOTAL 1,306 BILHÕES

Ante o exposto acima, percebe-se que a parcela 
de obras concluídas e em execução ultrapassa 
a marca de 94% dos recursos aplicados.

Com esse conjunto de ações, a Situação da 
Malha Rodoviária de Sergipe experimentou 
melhoria significativa, como demonstram os 
dados a seguir:
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Situação da Malha Rodoviária.

DATA RUIM REGULAR BOA PAVIMENTADA
NÃO 

PAVIMENTADA
VICINAIS

01/2007 62% 29% 9% 1.717 KM 1.980 KM 4.000 KM

10/2010 12% 32% 56% 1.940 KM 1.757 KM 4.000 KM

NOVOS INVESTIMENTOS

Saneamento

Para o tratamento de esgotos, estão sendo 
investidos mais R$ 130 milhões em obras no 
âmbito do PAC 2, sobretudo nos municípios 
de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São 
Cristóvão e Barra dos Coqueiros, ampliando 
a taxa de cobertura da população residente 
nesses municípios. Os contratos já foram 
firmados pelo Governo do Estado e Federal e 
serão realizadas as licitações.

Outro projeto importante é o de implantação 
do Sistema de Esgotamento Sanitário em São 
Cristóvão. O acordo firmado pelo Governo do 
Estado, quando da definição desse município 
como Patrimônio Histórico, implicou, entre 
outras ações, na implantação do Sistema de 
Esgotamento Sanitário em toda sua sede, 
garantindo essa grande conquista para 
Sergipe.

O terceiro projeto de destaque na área de 
esgotamento sanitário é a ampliação do 
Sistema de Esgotamento Sanitário em Aracaju, 
que está em pleno andamento, a exemplo das 
intervenções na Zona de Expansão e demais 

bairros da cidade. A obra terá significativa 
relevância por se tratar de um município de 
grande importância no Território Sergipano, 
não só por ser a capital do Estado, mas 
também pelo universo populacional que nele 
reside, mais de 25% da população sergipana.



90

Pró-Moradia

Visando à urbanização e à regularização 
fundiária de áreas ocupadas por famílias em 
situação de risco e vulnerabilidade social nos 
municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros 
e Nossa Senhora do Socorro, o Governo do 
Estado contratou operação de crédito junto 
à Caixa Econômica Federal no valor de R$ 
62.640.000,00 para construção de unidades 
habitacionais que beneficiarão 1.740 famílias. 

INTERVENÇÃO MUNICÍPIO
Nº DE UNIDADES 
HABITACIONAIS

INVESTIMENTO 
(R$)

Invasão da Euclides Figueiredo - Bairro 
Porto Dantas

Aracaju 580 20.800.000,00

invasão do Canal do Guaxinim
Barra dos 
Coqueiros

560 20.160.000,00

Invasão do Rio do Sal
Nossa Senhora 

do Socorro
600 21.600.000,00

Total 62.560.000,00

Revitalização do Parque dos Cajueiros

Em 2012, o Governo do Estado dará conti-
nuidade à revitalização e ampliação das 
obras do Parque Governador Antônio Carlos 
Valadares, conhecido como Parque dos 
Cajueiros. O projeto, realizado em duas etapas, 
tem um investimento total de R$ 8 milhões, 
numa área de 65 mil m2, contando com 
passarela de passeio, parque infantil, ciclovia 
interna, piscina para treinamentos, quadras 
poliesportivas, posto de saúde, quiosques, 
além do Posto do Pelotão Ambiental.

Duplicação do Viaduto do Detran

Uma obra de importância estratégica para 
proporcionar mais fluidez no tráfego de 
veículos numa das áreas críticas da capital é 
a duplicação do viaduto do Detran. Essa ação 
aumentará a capacidade do atual viaduto, 
incluindo diversas obras de urbanização, ofere-
cendo também uma passarela e novos acessos 
para a Avenida Tancredo Neves, tanto para 
quem trafega pela avenida Augusto Franco 
(antiga Rio de Janeiro), quanto para quem sai 
dos conjuntos Sol Nascente, JK, Santa Lúcia e 
Ponto Novo, do outro lado da avenida. O custo 
da obra está estimado em R$ 22 milhões.
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Interligação Av. Santa Gleide com a BR-235

Orçada em R$ 10,8 milhões, a obra que ligará 
a Avenida Santa Gleide à BR-235, depois de 
concluída, possibilitará a formação de um 
novo corredor de acesso à capital sergipana, 
facilitando a vida dos que querem vir para a 
capital. Abre-se também uma nova porta de 
desenvolvimento para o município de Nossa 
Senhora do Socorro. Quem vier pela Rota do 
Sertão via BR-235, ou da região do Agreste, 
encontrará essa nova entrada a partir do 
viaduto de acesso a Itabaiana.

11.MEIO AMBIENTE
O conjunto de ações realizadas pelo Governo 
de Sergipe em 2011, principalmente pela 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos 
Recursos Hídricos (SEMARH) e pela autarquia 
a ela vinculada, a Administração Estadual do 
Meio Ambiente (Adema), tem contribuído 
para a melhoria da consciência ambiental da 
população, bem como para criar as condições 
necessárias para uma gestão saudável do meio 
ambiente e dos recursos hídricos. A seguir, 
serão detalhadas as principais ações.

GESTÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL E DE 
RECURSOS HÍDRICOS

Diagnóstico Florestal do Estado de Sergipe 

Em 2011. foi finalizado o processo de elaboração 
do Diagnóstico Florestal do Estado, iniciado no 
ano de 2010 e que se encontra em processo de 
publicação. Esse diagnóstico traz informações 
acerca da cobertura vegetal e das principais 
fontes de degradação das florestas de Sergipe.

É um instrumento que busca contribuir para o 
fortalecimento da gestão florestal do Estado, 
assegurando a consolidação de áreas prote-
gidas, o manejo, a conservação e o desenvol-
vimento sustentável da cobertura vegetal dos 
biomas existentes. É uma importante ferra-
menta para a Política Florestal do Estado e 
para o inventário florestal, passos que deverão 
se seguir à conclusão desse documento.

Dentre os objetivos específicos do Diagnóstico, 
estão: o mapeamento da cobertura florestal 
remanescente; o levantamento socioeco-
nômico das atividades florestais; o levanta-
mento do consumo e do fluxo de energé-
ticos florestais (lenha e carvão) nos setores 
domiciliar, industrial e comercial.

Segundo o Diagnóstico, o consumo de energé-
ticos florestais no Estado é de 2.199.675,26 
estéreos (metros empilhados). Desse total, 
1.905.332,97 (86,6%) são utilizados nos 
domicílios, para cocção de alimentos, e 
294.392,29 (13,4%) são empregados nas 
unidades de produção e estabelecimentos 
comerciais.

Em termos médios, o consumo de energéticos 
florestais estimados para o Estado equivale a 
14.664,50 hectares (ha) de floresta que pode 
ser tanto nativa quanto plantada. Os dados 
levantados apontam também a existência 
de apenas 13,03% de cobertura florestal 
remanescente.

Formulação da Política Estadual de Florestas

Foi elaborada uma minuta da Política Estadual 
de Florestas, com a participação de diversas 
entidades, públicas e privadas, sob a coorde-
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nação do Professor José Arimatéia, da Univer-
sidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Para 
isso, foram realizadas duas Oficinas. A primeira 
envolveu 40 pessoas na coleta de informações 
sobre o cenário florestal do Estado, seus 
principais problemas e a busca de sugestões 
para minimizar os impactos causados pela 
exploração dos recursos florestais. Na 
segunda, com a participação de 25 pessoas, 
foi apresentado à sociedade o Programa 
Estadual de Florestas, que serviu de base para 
o trabalho de formulação da minuta da Política 
Florestal. A referida minuta será encaminhada 
à Assembleia Legislativa para apreciação e 
posterior transformação em lei. 

Realização do Inventário Florestal

O processo para a elaboração do Inventário 
Florestal do Estado encontra-se em fase de 
licitação, por meio de Concorrência Pública 
Nacional. A preparação do Termo de Referência 
demandou cerca de seis meses e contou com 
o apoio do MMA, gerando um documento que 
contempla todas as necessidades de uma ação 
desse porte.

Implementação da Gestão Florestal do Estado

O processo de descentralização da gestão 
florestal em Sergipe, determinada pela Lei 
Federal nº 11.284, de 02 de março de 2006, 
vem sendo implementado por meio de Termo 
de Cooperação Técnica com o Instituto Brasi-
leiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama). Em 2011, 
mereceu destaque a adesão ao Programa 
“Mais Ambiente” do Ministério do Meio 
Ambiente (MMA), com a capacitação de três 
técnicos da SEMARH para o apoio à Adema na 
operação do Sistema do Cadastro Ambiental 
Rural, que visa à regulamentação de todas as 
propriedades rurais do Estado.

Plano Estadual de Recursos Hídricos 

Iniciado em 2009, o Plano Estadual de Recursos 
Hídricos (PERH) foi concluído em 2011 pelo 
consórcio de empresas vencedor do processo 
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de licitação e aprovado pelo Conselho Estadual 
de Recursos Hídricos (CONERH) em dezembro 
de 2011. Essa ação contou com o apoio finan-
ceiro da Agência Nacional de Águas (ANA) 
e do Fundo Estadual de Recursos Hídricos 
(FUNERH).

O objetivo principal do Plano é estabelecer 
diretrizes, metas, programas e projetos para a 
gestão dos recursos hídricos. Serão ajustadas as 
demandas e disponibilidades hídricas, visando 
ao equilíbrio no fornecimento de água.

Com base nesse Plano, o Estado poderá imple-
mentar as ações da Política Nacional dos 
Recursos Hídricos, entre elas: assegurar para 
a atual e para as futuras gerações a neces-
sária disponibilidade de água, em quantidade 
e qualidade adequada aos usos, estabele-
cendo a sua utilização racional e integrada, 
incluindo o transporte hidroviário; deter-
minar a prevenção e a defesa contra eventos 
hidrológicos críticos de origem natural, ou 
decorrentes do uso inadequado dos recursos 
naturais.

Gestão Integrada de Águas Urbanas (Giau)

Este é um projeto que está sendo desenvolvido 
numa parceria envolvendo o Banco Mundial 
e a SEMARH, através da Superintendência de 
Recursos Hídricos (SRH), visando a avaliar e 
estabelecer proposta de gestão integrada de 
águas urbanas como forma de investimento 
sustentável de longo prazo. 

O objetivo geral do Giau é dotar Aracaju e sua 
região metropolitana de um estudo integrado 
das águas urbanas que contemple o diagnóstico 
dos problemas relacionados à água.

Ampliação, Melhoria e Automação do 
Sistema Integrado de Adutoras do Alto Sertão 
e Sertaneja

Em 2011, foram concluídas as obras do 
Sistema Integrado de Adutoras do Alto Sertão 
e Sertaneja. O empreendimento foi financiado 
com recursos do Japan Bank for International 
Cooperation (JBIC), por meio do Governo 
Federal e com contrapartida do Estado de 
Sergipe.

Essas obras irão beneficiar diretamente 
188.000 habitantes, promovendo a regula-
rização do abastecimento de água e permi-
tindo a ampliação do atendimento a mais 

112.000 habitantes, mediante a implemen-
tação de novas obras de distribuição de água. 
Os principais objetivos das obras são: regula-
rizar o abastecimento; otimizar a utilização da 
capacidade operacional do sistema; diminuir 
custos de operação e manutenção; criar 
facilidade para ações de controle de perdas de 
água; e possibilitar o uso racional da água.
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Gestão e Manejo de Unidades de Conser-
vação do Estado

Dentre as ações de gestão e manutenção 
das quatro Unidades de Conservação (UCs) 
Estaduais destacam-se: ações educativas com 
escolas e grupos de visitantes, incluindo ativi-
dades especiais na Semana da Criança, nos 
dias consagrados à Caatinga e à Mata Atlântica; 
fortalecimento das brigadas voluntárias de 

combate a incêndios florestais, em parceria 
com o Ibama; participação no processo de 
licenciamento dos empreendimentos locali-
zados em áreas de influência onde houve 
incremento das atividades econômicas, 
acarretando variados tipos de pressões antró-
picas; apoio à realização das pesquisas em 
UCs, o que resultou na publicação de artigos 
científicos em revistas de grande circulação no 
Brasil, como a Brazilian Journal of Biology.

Unidades de Conservação Estaduais com Gestão e Manejo.

GRUPO DE 
UNIDADE DENOMINAÇÃO LOCALIZAÇÃO

ÁREA 
TERRITORIAL 

(hA)

Proteção Integral
MN Grota do Angico

Poço Redondo e Canindé 
de São Francisco

2.138

RVS Mata do Junco Capela 766

uso Sustentável
APA Litoral Sul

Itaporanga d’Ajuda 
Estância 
Santa Luzia do Itanhy 
Indiaroba

60.235

APA Morro do Urubu Aracaju 213,87

Preservação de Nascentes

A recuperação de nascentes visa a contribuir 
para o aumento da disponibilidade hídrica, 
com uma melhor gestão desses recursos. Esse 
projeto, iniciado em 2008, é fruto de uma 
parceria entre o Governo Estadual, o Ministério 
Público Federal (MPF) e a Universidade Federal 
de Sergipe (UFS). Ele está sendo realizado por 
meio de acordos com a Sociedade de Estudos 

Múltiplos, Ecológica e de Artes (Sociedade 
Semear) e com a Associação de Cooperação 
Agrícola do Estado de Sergipe (Acase).

Até o momento, já foram diagnosticadas 157 
nascentes ao longo dos rios Piauí/Piauitinga, 
Poxim, Cajueiro dos Veados e Siriri-vivo, bem 
como no riacho Capivara, sendo plantadas/
recuperadas 94 nascentes e mais de 735 
metros de cursos d’água, com todo o acompa-
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nhamento e cuidados necessários. Especifica-
mente em 2011 foram realizados: monitora-
mento das 73 áreas plantadas para avaliar a 
taxa de sobrevivência das mudas e verificar a 
necessidade de replantio; produção de mudas; 
articulação com proprietários para adesão ao 
projeto; e plantio nas margens dos rios Poxim 
e Siriri-vivo, em áreas de doze propriedades 
rurais.

Autorização de Direito de Uso de Recursos 
Hídricos

A outorga do direito de uso de recursos é 
considerada como o principal instrumento 
para uma gestão eficaz dos recursos hídricos. 
Em 2011, além da implantação do Manual de 
Outorga, foram analisadas pela equipe técnica 
da Superintendência de Recursos Hídricos 
(SRH) da SEMARH um total de 147 solicitações 
de autorização de direito de uso de recursos 
hídricos. Desse total, foram autorizadas 70 
Portarias de Outorgas, emitidas 25 Licenças 
Técnicas e 52 Declarações de Uso Insignifi-
cante.

Ações de Meteorologia

O Sistema de Monitoramento do Tempo e 
Clima, do Centro de Meteorologia de Sergipe 
é formado por uma rede de coleta e armaze-
namento de dados ambientais, por meio de 
estações meteorológicas e telepluviomé-
tricas, distribuídas nas bacias hidrográficas, 
compondo as zonas climáticas de Sergipe. 
Esses dados gerados em tempo real alimentam 
tanto a base climatológica para prognósticos 
climáticos quanto as previsões dos eventos 
imediatos e extremos. Esses dados e infor-
mações do tempo e clima são trabalhados, 

analisados e divulgados permanentemente 
na página web da SEMARH e na imprensa em 
geral.

Sistema de Informações sobre Recursos 
Hídricos (SIRHSE)

Com o objetivo de reunir, dar consistência 
e divulgar permanentemente informações 
sobre a disponibilidade hídrica no Estado, a 
SRH elaborou o Atlas Digital sobre Recursos 
Hídricos de Sergipe, contendo informações 
sobre os principais mananciais superficiais e 
subterrâneos, outorgas, barragens e poços 
tubulares profundos, clima, limites municipais, 
entre outros. Ainda foram distribuídos mais de 
500 DVDs contendo milhares de dados e infor-
mações relevantes à gestão desse bem público 
em Sergipe.

Implantação do Plano de Combate à Deserti-
ficação em Sergipe

O Plano Estadual de Combate à Desertifi-
cação e Mitigação dos Efeitos da Seca (PAE-SE) 
foi finalizado em 2011 e encontra-se em 
processo de impressão. O Plano foi elaborado 
com ampla participação da população do 
semiárido sergipano. Para acompanhar a 
implementação das ações de combate à 
desertificação em Sergipe, foi criado o Grupo 
Permanente de Combate à Desertificação 
(GPCD), com representação governamental e 
não-governamental. O GPCD elaborou projeto 
para o combate à desertificação no semiárido 
sergipano. Esse projeto foi encaminhado e 
aprovado pelo Fundo Nacional de Mudanças 
do Clima, que se comprometeu a liberar o 
montante de R$ 2,3 milhões para execução do 
Plano, no período de 2012 a 2013.
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Licenciamento Ambiental

No exercício atual, diversas ações buscaram 
aperfeiçoar os procedimentos administrativos 
para concessão de licenças, derivadas direta-
mente do Projeto de Informatização. As rotinas 
de trabalho estão sendo remodeladas, com a 
utilização de modernas técnicas de Gestão por 
Processos de Negócios. Além disso, foi conso-
lidado o sistema de Licença Simplificada (LS), 
destinado ao licenciamento de empreendi-
mentos de baixo impacto ambiental, dando 
mais agilidade na liberação das licenças e com 
menor custo para o empreendedor.

Fiscalização Ambiental

A atividade de fiscalização ambiental engloba: a 
fiscalização de empreendimentos e atividades 
em operação; o atendimento a reclamações da 
população; demandas do Ministério Público; 
visitas técnicas a empreendimentos e/ou 

atividades, visando à coleta de subsídios para 
estudos ambientais necessários ao processo 
de licenciamento. Em 2011, foram realizadas 
894 fiscalizações, tendo sido lavrados 172 
Autos de Infração pelo não cumprimento 
das medidas necessárias à preservação ou 
correção de degradação ambiental, previstas 
em lei.

Avaliação de Impactos e Monitoramento 
Ambiental

É realizada por meio de Estudos de Impacto 
Ambiental e Relatórios de Impacto Ambiental 
(EIA/RIMA) e da elaboração de Termos de 
Referências e Pareceres Técnicos, que servem 
como subsídio ao Licenciamento Ambiental, 
Análises, Pesquisas e Elaboração de Projetos. 
Segue um resumo dos documentos emitidos:
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TIPOLOGIA DE PROCESSOS TOTAIS

Análise de Estudo de Impacto Ambiental 18

Estudo Ambiental Simplificado 11

Relatório de Controle Ambiental (RCA) 05

Termos de Referência 10

Pareceres Técnicos 77

Relatório de Fiscalização 10

Análise de Relatório Ambiental  
Simplificado (RAS)

05

Houve ainda a realização do Projeto Levan-
tamento Quantitativo dos Manguezais de 
Sergipe, cujo objetivo foi mapear as áreas do 
bioma manguezal, utilizando suporte de ferra-
mentas de geoprocessamento e imagens de 
satélite. Também foram realizados estudos 
visando a enquadrar os cemitérios ao processo 
de licenciamento, inclusive com a edição de 
uma Cartilha de Licenciamento Ambiental 
para Cemitérios.

É também responsabilidade da Adema o 
acompanhamento da balneabilidade de 
praias, rios e da qualidade das águas dos 
açudes, por meio da coleta de amostras 
e realização de análises no laboratório. O 
resultado das condições de balneabilidade 
das praias é divulgado no site da autarquia. 
Nas não recomendadas para o banho, são 
afixadas placas de sinalização. Em 2011, foram 
analisadas 2080 amostras de água. A Adema 
também monitora a qualidade do ar.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Gestão Ambiental Sustentável (A3P) na 
Administração Pública Estadual

No exercício de 2011, três órgãos aderiram 

à Agenda Ambiental: a SEPLAG, a CEHOP e 
a Deso criaram suas respectivas Comissões 
Locais, que darão andamento ao processo. 
Na SEMARH, onde a Agenda já se encontra 
em funcionamento, foi realizado trabalho de 
sensibilização para a continuidade da adoção 
de copos permanentes e do processo de coleta 
seletiva.

Eventos para Construção da Cidadania 
Ambiental

Com a finalidade de despertar a consciência 
ambiental na população para a necessidade de 
proteção e conservação dos recursos naturais, 
foram realizados, no decorrer do exercício, 
23 eventos, com mais de 6 mil pessoas envol-
vidas. 

Dentre os eventos realizados, destaca-se a 
Olimpíada Ambiental do Estado (5ª edição), 
que teve como tema “Florestas: o futuro do 
planeta em nossas mãos”. O evento contou 
com a participação de 4.516 pessoas, entre 
alunos e professores de 285 escolas públicas 
e privadas de Sergipe, e teve 2.800 trabalhos 
apresentados. A 5ª Olimpíada Ambiental 
foi realizada durante a Semana da Água, 
comemorada em Sergipe de 21 a 25 de março.

Cabe mencionar ainda a realização do projeto 
“Recicle Alegria” com a campanha “Doe um 
presente novo ou usado; faça uma criança 
sorrir”. O foco foi reduzir a quantidade de 
brinquedos usados que seriam encaminhados 
aos lixões e, ao mesmo tempo, possibilitar a 
alegria de crianças que foram atendidas pela 
campanha. Essa campanha arrecadou cerca 
de 7.500 brinquedos.
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Capacitação Continuada para a gestão 
Ambiental

As capacitações ocorreram de forma presencial 
e à distância. Foram trabalhados temas como 
licenciamento ambiental, processo de regula-
rização de empreendimentos rurais, licencia-
mento de sistemas de tratamentos de esgotos, 
dentre outros. Nesse processo de capacitação, 
também foram realizadas visitas monito-
radas e trabalhos de campo, com o propósito 
de relacionar teoria e prática e preparar os 
agentes para o processo de municipalização 
da gestão ambiental.

Em dezembro, foi reiniciado o Curso de Especia-
lização em Recursos Hídricos, em parceria com 
a Universidade Federal de Sergipe.

PROGRAMA FORTALECIMENTO DA 
GESTÃO INSTITUCIONAL

Apoio à Manutenção dos Comitês de Bacias 
hidrográficas

Em Sergipe, existem quatro Comitês de 
Bacias devidamente instalados, sendo três de 
domínio estadual (dos rios Japaratuba, Piauí e 
Sergipe) e um de domínio Federal (do rio São 
Francisco), todos em pleno funcionamento 
com o apoio integral do Governo de Sergipe.

Destaca-se, no presente exercício, a assinatura 
do Termo de Cooperação Técnica entre a 
Agência Nacional de Águas (ANA), o Governo 
de Sergipe e o Governo da Bahia, com vista 
à implementação de ações para, em médio 
prazo, iniciar o processo de instalação dos 
Comitês de Bacia dos rios Real e Vaza Barris, 
de domínio Federal.

Capacitação de Servidores

No presente exercício, foram treinados 10 
servidores da SEMARH e 62 da Adema em 
cursos e outros eventos, visando à construção 
do desenvolvimento sustentável de Sergipe.

NOVOS INVESTIMENTOS

Programa Águas de Sergipe

O Programa Águas de Sergipe tem como área 
de atuação a Bacia do Rio Sergipe, principal rio 
estadual, que abrange a Região Metropolitana 
de Aracaju, detentora de 40% da população 
do Estado. O Programa busca a expansão e 
melhoria da infraestrutura hídrica e de sanea-
mento ambiental da bacia hidrográfica, propi-
ciando a recuperação, a proteção e o potencial 
aproveitamento sustentável de seus recursos 
naturais.

Ele é financiado pelo Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e tem 
como organismo gestor a Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 
(SEMARH). Possui caráter multi-institucional 
e terá ações a cargo da Agricultura, por meio 
da Cohidro e da Emdagro. Será executado em 
cinco anos com uma dotação prevista de US$ 
117,125 milhões, sendo US$ 70,275 milhões 
provenientes do financiamento e US$ 46,850 
milhões de contrapartida.

O Programa atuará na modernização e recupe-
ração de perímetros públicos de irrigação e da 
infraestrutura hídrica na bacia do rio Sergipe; 
nas ações de gestão ambiental na bacia do rio 
Jacarecica; e no fortalecimento institucional da 
Companhia de Desenvolvimento de Recursos 
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Hídricos e Irrigação de Sergipe (Cohidro) e da 
Empresa de Desenvolvimento Agropecuário 
de Sergipe (Emdagro).

Para desenvolver as ações programadas no 
Águas de Sergipe, a Emdagro disporá de R$ 
11,1 milhões e a Cohidro de R$ 15,2 milhões. 
A expectativa é de aprovação e assinatura do 
contrato pela Diretoria Executiva do BIRD até 
o final do primeiro trimestre de 2012.

12.SAÚDE PÚBLICA
SAÚDE DO CIDADÃO

O Governo do Estado de Sergipe assumiu o 
desafio de proporcionar a todos os sergipanos 
uma saúde de qualidade e universalizar o 
acesso aos serviços de saneamento. Para isso, 
além de promover a organização do sistema, 
definindo o papel do Estado na gestão como 
prestador de serviços complementares 
aos municípios, um conjunto de ações que 
convergem para a melhoria na qualidade da 
assistência está sendo ofertado aos usuários 
do SUS. Dessa forma, a implantação plena do 
Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o terri-
tório estadual proporcionará a todos os sergi-
panos o mesmo padrão de tratamento.

O Governo do Estado avançou no processo 
de interiorização da Saúde, reestruturando 
a rede básica de atenção à saúde. Isso se 
traduziu, entre outros aspectos, no projeto de 
implantação de Clinicas de Saúde da Família 
em todos os municípios sergipanos. 

Clínicas de Saúde da Família

Em 2011, foram inauguradas 17 clínicas 
de Saúde da Família, as quais custaram ao 
Governo de Sergipe aproximadamente R$ 12,5 
milhões, totalizando 60 clínicas já entregues 
(das 102 que serão concluídas em 2012). 
As novas unidades proporcionam melhores 
condições de atendimento e conforto para os 
usuários e trabalhadores, além de economia 
para as prefeituras, que antes utilizavam 
prédios alugados e inapropriados a esse tipo 
de atendimento.

Atenção Hospitalar

Ainda no processo de interiorização da Saúde, 
foram inaugurados dois hospitais regionais: o 
Hospital Regional de Propriá — com mater-
nidade já funcionando, após ter ficado 
desativada por seis anos —, e o Hospital 
Regional de Estância, com 120 leitos dispo-
nibilizados e o segundo a ter UTI no interior 
do Estado, com mais 10 leitos. A implantação 
dessas unidades reduzirá significativamente 
a superlotação do Hospital de Urgência de 
Sergipe (Huse).

O Hospital de Urgência vem passando por 
uma reforma geral desde 2008. Em 2011, foi 
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inaugurado o Hospital Pediátrico, comple-
tamente equipado, com 50 leitos e Pronto 
Socorro com classificação de risco, em 
ambiente que oferece grande conforto aos 
pacientes, familiares e trabalhadores da 
Saúde. Essa obra foi feita com investimentos 
de recursos próprios no montante de R$ 3 
milhões. Além disso, complementando as 
atividades do Huse, foram implantados 25 
leitos no Hospital da Polícia Militar para reali-
zação de cirurgias ortopédicas de urgência 
relativa, contribuindo para reduzir a superlo-
tação hospitalar. 

Com o mesmo propósito, no Hospital Santa Isabel 
foram inaugurados: o novo Centro Cirúrgico, 
com 5 salas; a UTI Pediátrica, com 10 leitos; a UTI 
Materna, com 10 leitos; a Casa da Gestante; e o 
Centro de Parto Normal. Todos os setores foram 
construídos e equipados com recurso público do 
Estado e do Governo Federal, no montante de 
R$ 6 milhões.

Para qualificar os serviços prestados pelo Huse, 
o Governo do Estado adquiriu e instalou um 

novo aparelho de tomografia computadorizada 
de 64 canais, o único existente no Estado com 
semelhante capacidade resolutiva.

Com o objetivo de redefinir os contratos e o 
co-financiamento do custeio de assistência, foi 
realizada a intermediação entre as Secretarias 
Municipais de Saúde (Aracaju, Lagarto, Itabaiana) 
e os prestadores de serviços privados ou filan-
trópicos (Hospital Cirurgia; Hospital Santa Isabel; 
Maternidade Zacarias Júnior, de Lagarto; Mater-
nidade São José, de Itabaiana; Hospital Santa 
Maria; e Hospital Nossa Senhora da Conceição).

Serviço Estadual de Resgate (Samu)

O Serviço Estadual de Resgate (Samu) teve 
especial atenção, uma vez que já cobre 100% 
do território e é um sistema aprovado pelos 
sergipanos. Assim, o Governo do Estado 
reformou e adequou as bases do Samu no 
interior, para oferecer mais conforto aos traba-
lhadores. Além disso, deu início ao processo 
de compra de mais 30 novas ambulâncias para 
a renovação da frota e de 10 ambulâncias para 
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o transporte inter-hospitalar, com entrega 
prevista para o início de 2012. 

Destaca-se, também, a pactuação entre a 
Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria 
Municipal de Saúde de Aracaju para a fusão 
do Samu Sergipe e do Samu Aracaju, visando 
à expansão no número de equipes e de bases 
na capital, com melhoria no tempo de atendi-
mento.

Assistência à Saúde

Foi garantido o atendimento a mais de 22 
mil usuários, em 2011, com a adequação das 
compras e dos estoques de medicamentos 
de alto custo, além de material de órteses 
e próteses (cadeiras de rodas, andadores, 
muletas, coletes, próteses mamárias) dispen-
sadas pelo Case, correspondendo à despesa 
de R$ 35 milhões no ano. Esse valor foi maior 
do que o dobro do gasto no ano anterior e 
incluiu o serviço de moto-entrega às pessoas 
com dificuldade de locomoção, que recebem 
medicamentos em casa. 

Foram realizadas mais de 1.800 cirurgias 
eletivas (catarata, hérnia, laqueadura tubária, 
cirurgia de próstata, cirurgia de útero) em 
mutirão, tanto no interior quanto na capital.

Em conjunto com as Secretarias Municipais 
de Saúde, está em implantação a Rede 
Cegonha (atenção materno-infantil) e a Rede 
de Urgência e Emergência, em conformidade 
às diretrizes do Ministério da Saúde, o que 
possibilita melhor organização do cuidado. 
Essas iniciativas incluem o “vale-transporte da 
gestante” e uma maior captação de recursos 
financeiros para o custeio da assistência.

Houve incremento na área de transplantes de 
órgãos, com a implantação da Organização 
para a Procura de órgãos (OPO), aumento de 
62% nos transplantes de córneas (134 trans-
plantes) e retomada dos transplantes renais 
(5 no total do ano). Foi constituído um grupo 
técnico para a redefinição da política estadual 
de transplantes e estipulada a meta de fazer 
ao menos 4  transplantes renais por mês a 
partir de 2012.

Foi viabilizada a continuidade da assistência 
prestada aos pacientes portadores de fissuras 
lábio-palatais por meio de renegociação 
contratual entre a SES e a Sociedade de Atendi-
mento aos Fissurados de Sergipe (Seafese), 
aumentando o custeio mensal.

Na área de órteses e próteses, o governo 
zerou a fila de espera para cadeiras de rodas, 
andadores, muletas, coletes e próteses 
mamárias. Foram entregues 1.000 cadeiras 
de rodas, 500 pares de muletas, 600 próteses 
mamárias, 200 coletes e talas posturais, 100 
próteses esqueléticas e 50 andadores.
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Gestão do Sistema de Saúde

Foi realizado pacto entre todos os municípios 
e a Secretaria de Estado da Saúde para a repro-
gramação das necessidades assistenciais na 
área especializada (exames, consultas e proce-
dimentos especializados). A chamada Progra-
mação das Ações e Serviços de Saúde corres-
ponde ao investimento de recursos próprios 
do Governo do Estado em valor acima de R$ 
10 milhões por ano para dar conta das filas de 
espera na realização de tais procedimentos.

Houve a organização da 5ª Conferência 
Estadual de Saúde, durante o processo da 14ª 
Conferência Nacional de Saúde, conseguindo 
realizar Conferências Municipais em todos os 
municípios do Estado. Essa conferência contou 
com a participação de mais de 400 Delegados 
na etapa estadual, além de levar 52 delegados 
a Brasília representando Sergipe.

Foram contratados 1.088 profissionais concur-
sados. Acrescentou-se ao quadro já existente 
mais 96 médicos, 130 enfermeiros, 16 fisio-
terapeutas, 11 nutricionistas, 20 assistentes 
sociais, 534 técnicos e auxiliares de enfer-
magem, além de 125 médicos contratados 
pela modalidade de contrato temporário. 
As demais Fundações Estatais também reali-
zaram contratações, em especial a Funesa, nas 
áreas de ensino e controle de endemias.

SAÚDE DO SERVIDOR

Reforma no Centro Odontológico

Para ampliar e facilitar o acesso aos nossos 
serviços, foi reformado o Centro Odonto-
lógico, com a construção do Centro de 

Odontopediatria, Perícia Odontológica e um 
Centro Cirúrgico Buco-Maxilo-Facial. Também 
foram criadas duas modernas salas: uma de 
marcação de consultas e outra de Prevenção 
Odontológica.  

Serviços de Fisioterapia

Destinados à realização de tratamento fisiote-
rápico no Centro de Reabilitação, os serviços 
de fisioterapia perceberam um aumento no 
número de atendimentos, diminuindo o custo 
pago à rede credenciada. Diariamente são 
atendidas mais de 100 pessoas, contabili-
zando quase 500 procedimentos fisioterápicos 
por semana.

Campanhas de Vacinação

Com todas as vacinas do Programa Nacional 
de Imunização (PNI) e participando ativa-
mente nas campanhas nacionais de imuni-
zação, como a da H1N1, o Ipesaúde vacinou 
5.736 servidores do Estado e beneficiários do 
Plano.
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Programa de Saúde da Criança e Aleitamento 
Materno

Este programa tem o objetivo de acompanhar 
e orientar principalmente as mães de primeira 
viagem nos cuidados com a saúde da criança e 
com o aleitamento materno. Em 2011, foram 
cadastradas no programa 275 gestantes. 
Atualmente são acompanhadas 33 crianças e 
31 gestantes no programa. 

Programa de Educação e Prevenção em Saúde 
Bucal

O Programa orienta os beneficiários e depen-
dentes sobre a saúde bucal através de palestras 
e atividades educativas e preventivas. Os 
eventos realizados abordam a prevenção de 
acidentes na primeira infância, puericultura, 
mãe doadora de leite materno, hábitos de 
higiene bucal e corporal, alimentação saudável 
direcionada às crianças, adultos e gestantes.

Programa de Educação e Promoção à Saúde 
do Beneficiário (PEBASP)

Este programa tem como objetivo fornecer 
orientações para a compreensão das causas 
do adoecimento, estimulando novas ações 
e hábitos de vida. Durante o exercício de 
2011, sua dinâmica de trabalho se baseou no 
acompanhamento periódico dos pacientes, 
por contato pessoal. Foram realizadas 104 
visitas domiciliares, 56 contatos ambulatoriais 
e 624 contatos telefônicos para a contínua 
avaliação e intervenção das variáveis que 
interferem em sua saúde.

Programa de Distribuição de Medicamentos

Com a preocupação do Ipesaúde em relação 
a seus beneficiários, foi criada uma parceria 
junto ao Centro de Atenção a Saúde (Case) 
visando a facilitar aos seus usuários o recebi-
mento de medicamentos. Atualmente, há 334 
beneficiados com a distribuição pelo Case da 
Atorvastatina. 

Programa Acolhendo Quem Cuida (AQC)

Este programa tem oferecido estratégias 
adequadas aos servidores do Ipesaúde 
através do espaço intranet e ações preventivas 
(Ginástica Laboral, Hidroginástica e Masso-
terapia, Programa Antitabagismo), visando 
a melhorar a qualidade de vida no local de 
trabalho e, se possível, fora dele. Essas ações 
buscam evitar problemas relacionados à saúde 
e às doenças contemporâneas, a exemplo do 
stress.
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NOVOS INVESTIMENTOS

Muitas ações ainda serão realizadas para a 
melhoria dos serviços de saúde no nosso 
Estado. Na área de infraestrutura, está 
prevista a conclusão da construção e inaugu-
ração de 42 Clínicas de Saúde da Família, 
cumprindo o compromisso, pactuado pelo 
Governo no Contrato de Ação Pública (CAP), 
de construir 102 Clínicas com no mínimo uma 
clínica por município. Ao concluir a instalação 
de todas as Clínicas, o Estado terá investido  
R$ 70.000.000,00.

Outro compromisso a ser cumprido é a 
expansão do conjunto hospitalar do Estado, 
com a conclusão da reforma e inauguração dos 
Hospitais Regionais de Socorro, Itabaiana (com 
10 leitos de UTI) e Nossa Senhora da Glória,  
bem como da nova UTI de adultos do Huse 
(com 60 leitos), setor de Diagnose por Imagem 
e novas instalações da área de repouso da 
equipe assistencial do Huse. Também será 
aberta a Unidade de Pronto Atendimento, 

Porte 3, do Huse, onde hoje funciona o CADI. 
Isso possibilitará maior conforto aos pacientes 
hoje atendidos na Área Azul do PS e permitirá 
a completa regulação do acesso de pacientes 
ao Pronto Socorro do Huse, evitando a super-
lotação.

Serão realizadas novas licitações e retomadas 
as obras das Unidades de Pronto Atendimento 
de Neópolis, Tobias Barreto e Itabaianinha. Na 
ampliação da rede hospitalar do interior do 
Estado, investe-se R$ 87.000.000,00.

Os Centros de Especialidades Odontológicas 
serão expandidos com a abertura dos novos 
centros regionais em Tobias Barreto, Capela e 
Nossa Senhora da Glória, além do Laboratório 
Estadual de Próteses Odontológicas.

Entre as ações futuras que beneficiarão a área 
da Saúde no Estado, destaca-se a captação de 
financiamento junto ao Ministério da Saúde 
para construção do Hospital do Câncer (R$ 
20 milhões) e do Centro de Apoio Integral à 
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Criança e ao Adolescente com Deficiência 
(R$ 18 milhões), que serão construídos no 
decorrer de 2012 e 2013.

A construção do Hospital do Câncer de 
Sergipe tem como finalidade a melhoria das 
condições e da capacidade de atendimento 
a saúde nos serviços assistenciais de média e 
alta complexidade em Oncologia no Estado de 
Sergipe. Trata-se de um modelo que garante 
atendimento de forma hierarquizada, descen-
tralizada e regionalizada, com a melhoria 
do acesso de forma integral, aumentando 
a qualidade de vida e a sobrevivência dos 
pacientes oncológicos.

A obra está orçada em R$ 47,7 milhões. Para 
tanto, foi firmado convênio com o Governo 
Federal no mesmo valor. Nesse acordo, 

a União disponibilizará R$ 32,7 milhões, 
cabendo ao Estado o restante do valor global. 
Para equipar a unidade, estão previstos cerca de 
R$ 13 milhões. 

A construção do Centro de Apoio Integral à 
Criança e Adolescente com Deficiência assegura 
o atendimento especializado, integrando as 
ações de inclusão social, educação, saúde e 
direitos humanos em um só lugar. 

A primeira etapa da obra, objeto de convênio 
com União em 2011, custará R$ 23,5 milhões. 
O Governo Federal disponibilizará R$ 18,8 
milhões e o Estado de Sergipe, R$ 4,7 milhões. 
No Orçamento Geral da União de 2012, já 
existe a previsão de mais R$ 20 milhões para a 
construção da segunda etapa da obra.
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13. EDUCAÇÃO
Como meta da atual gestão, o Governo de 
Sergipe vem promovendo o desenvolvi-
mento de políticas públicas embasadas pelos 
princípios de desenvolvimento econômico, 
inclusão social, redução das desigualdades, 
erradicação da miséria e de garantia dos 
direitos e da cidadania. A Secretaria de Estado 
da Educação trabalha esse tema através 
da realização de programas e ações educa-
cionais transversais, investindo fortemente 
na democratização e no fortalecimento da 
Educação Básica. Para isso, executa políticas 
educacionais voltadas para os Ensinos Funda-
mental e Médio, Educação Profissional e as 
modalidades de Educação Especial e de Jovens 

e Adultos. Tudo isso visa a ampliar e qualificar a 
educação e o conhecimento para a promoção 
do desenvolvimento do povo sergipano.

Educação de Jovens e Adultos – Sergipe 
Alfabetizado

Através de uma parceria com o Programa 
Brasil Alfabetizado (MEC/SECAD), o programa 
já alfabetizou, de 2007 a 2010, 34.890 pessoas 
nos 75 municípios sergipanos com um inves-
timento de R$ 15.233.988,00. Só no ano de 
2011, foram atendidos 40.218 alunos em 135 
escolas da rede estadual de ensino, alfabeti-
zando nos últimos cinco anos mais de 130 mil 
pessoas. 
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A meta agora é ampliar gradativamente a 
oferta dos cursos presenciais e semipresen-
ciais, acadêmicos e profissionalizantes, com 
vista à universalização da oferta de EJA em 
100% da rede pública. Merece destaque 
também a implantação do Programa Nacional 
de Integração da Educação Profissional 
(Proeja), que propõe a integração da Educação 
Profissional à Educação Básica, utilizando 
metodologias e mecanismos de assistência 
que favoreçam a aprendizagem e a perma-
nência do estudante na escola. Com esse 
intento, a SEED vem desenvolvendo ações 
intersetoriais com a função de integrar os 
diversos programas educacionais existentes 
na Secretaria para garantir a educação de 
qualidade que o povo sergipano merece.

Educação Profissional

Visando a integrar o conhecimento do ensino 
médio à prática profissional, o objetivo deste 
programa é implantar e desenvolver, com 
qualidade, a Educação Profissional na rede 

estadual de ensino. Sendo assim, no ano de 
2011, a SEED ampliou em 24% o número de 
matrículas na educação profissional. Em 2010, 
foram registradas 871 matrículas. Já em 2011, 
se matricularam, nos 13 cursos ofertados, 
1.135 alunos. 

Em parceria com o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe 
(IFS) e com o Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (Senai), o Governo de Sergipe 
já oferta cursos técnicos de nível médio nas 
seguintes unidades escolares da rede estadual. 

INFORMAÇÕES SOBRE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  
NA REDE ESTADUAL DE ENSINO.

UNIDADE ESCOLAR N° DE BENEFICIADOS FORMAÇÃO PROFISSIONAL

COLÉGIO ESTADUAL PRESIDENTE MÉDICI 30 ALUNOS
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO 

TRABALHO

COLÉGIO ESTADUAL GOVERNADOR JOÃO ALVES 
FILHO

30 ALUNOS TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO

COLÉGIO ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA 30 ALUNOS AGROINDÚSTRIA

COLÉGIO ESTADUAL FRANCISCO ROSA 60 ALUNOS AGROINDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA

Fonte: SEED, 2012.
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Na modalidade Educação a Distância, o 
Programa E-TEC Brasil/MEC, uma parceria 
entre União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, promove a oferta de educação 
profissional e tecnológica à distância, benefi-
ciando, em 2011, cerca de 1.300 alunos nos 
cursos técnicos de eventos, secretariado, 
serviços públicos e informática. 

Com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec), foram benefi-
ciados 491 alunos, por meio de parcerias com 
Senai, Senac e IFS, com a oferta de cursos 
de formação inicial continuada em auxiliar 
de pessoal e almoxarife (segmento gestão), 

promotor de vendas (segmento comércio), 
cuidador de idoso e infantil, bem como balco-
nista de farmácia (segmento saúde).

Todavia, o grande destaque nas ações desen-
volvidas pelo Governo de Sergipe na Educação 
Profissional vai para a implantação dos Centros 
de Educação Profissional (CEEP). Com foco no 
desenvolvimento integral do cidadão traba-
lhador e tendo como fim o desenvolvimento 
socioeconômico do Estado, foram implan-
tadas, até hoje, 05 Unidades de Educação 
Profissional nos municípios sergipanos, capaci-
tando 1.177 alunos. 

DADoS Sobre oS CentroS De eDuCAção ProFiSSionAL 2007-2011.
CENTROS DE EDUCAÇÃO 

 PROFISSIONAL 
MUNICÍPIO BENEFICIADOS CURSOS TÉCNICOS OFERTADOS

Dom José Brandão de Castro Poço Redondo 243 alunos Agroindústria e Agropecuária

Conservatório de Música Aracaju 100 alunos Instrumentos Musicais

José Figueiredo Barreto Aracaju 635 alunos
Serviço de Condomínio, Redes 
de Computadores e Serviço de 
Restaurante e Bar

José Agonalto Pacheco da Silva Neópolis 129 alunos Agroindústria e Alimentos (novo)

Escola Família Agrícola de Ladeirinha Japoatã 70 alunos Agropecuária

Fonte: SEED, 2012.

Educação Especial

Com o objetivo ofertar Educação Básica 
Inclusiva e de Qualidade para alunos porta-
dores de necessidades especiais (NEE), em 
2011, foram investidos R$ 274.026,00 e estabe-
lecidas parcerias com 04 instituições filantró-
picas que desenvolvem trabalhos pedagógicos 
na área da Educação Especial. 

Em 2011, foram implantadas turmas diurnas 
de Educação de Jovens e Adultos em 8 
escolas estaduais do município de Aracaju 
para atendimento a 270 alunos egressos das 
classes especiais. O acompanhamento do 
corpo docente foi realizado através do curso 
de formação continuada “Ressignificando a 
EJA para alunos com Deficiência”.
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Além disso, coube à SEED acompanhar e 
monitorar o acesso e a permanência dos 
alunos com NEE beneficiários do Programa 
Interministerial de Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) nas unidades escolares 
situadas nos 75 municípios. Para assegurar 
a manutenção desse programa, foram reali-
zados 12 cursos de Educação Especial, 
voltados para a capacitação de docentes na 
formação teórica e prática, de modo inicial e 
continuado, para 881 professores. Os recursos 
usados para essa ação foram provenientes 
do convênio com MEC/FNDE, perfazendo um 
total de R$ 64.703,50.

Pautando-se no compromisso de garantir a 
inclusão social dos alunos com necessidades 
educacionais especiais, a SEED disponibilizou 
06 instrutores e 04 intérpretes de LIBRAS para 
promoção e acessibilidade de 07 alunos no 
pré-universitário e 32 alunos no supletivo, com 
o intuito de contribuir para o sucesso escolar 
desses alunos da rede estadual. Viabilizou 
ainda a participação de 20 alunos, sendo 18 
da rede estadual e 02 da rede particular, nas 
paraolimpíadas, com o objetivo de incentivar a 
prática esportiva de alunos com necessidades 
especiais. 

Para garantir a frequência escolar de alunos 
que não têm condições de utilizar o transporte 
coletivo, a SEED disponibilizou transporte escolar 
com acompanhante em 10 unidades de ensino e 
01 ONG, totalizando 406 alunos beneficiados. 

No Centro de Referência em Educação Especial 
(CREESE), o aluno com necessidades especiais 
e sua família são acolhidos. O aluno passa 
por uma avaliação a fim de identificar poten-
cialidades e receber apoios fundamentais ao 

desenvolvimento da aprendizagem. Só em 
2011, o CREESE realizou 17.763 atendimentos 
em todo o Estado.

Para estimular a escolarização e o desenvol-
vimento dos alunos com NEE matriculados 
nas classes comuns dos cursos regulares, a 
SEED vem implantando, desde 2007, Salas 
de Recursos Multifuncionais em toda a rede 
estadual de ensino. Ressalte-se ainda que 
o Estado de Sergipe já foi contemplado pelo 
MEC com 130 Salas de Recursos. Desse total, 
80 já se encontram em funcionamento. No 
ano de 2011, o MEC encaminhou recursos de 
R$ 497 mil do Programa Escola Acessível para 
64 escolas que tem Salas de Recursos Multi-
funcionais.
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Qualificação e Valorização de Pessoal

A SEED vem realizando um conjunto de ações 
complementares de formação continuada 
que visa a qualificar profissionais de educação 
comprometidos com o projeto de gestão das 
escolas. Dentre elas estão: 

Formação de Profissionais (PROEDUC), 
projeto iniciado em 2009 que beneficiou, em 
2011, 1.675 profissionais com graduação em 
diversas áreas;

Programas de Tecnologia Educacional, desen-
volvido em 2011 através da Divisão de Tecno-
logia de Ensino (DITE). Realizou 11 ações de 

capacitação, beneficiando 1.674 estudantes, 
bem como 888 docentes, além de 112 gestores 
da Rede Estadual de Ensino;

Projeto Qualivida, que busca gerar Melhoria 
na Qualidade de Vida do Servidor, realizando, 
ao longo de 2011, 21.050 atendimentos com 
aulas de yoga, natação, caminhada orientada, 
massoterapia, ginástica laboral, além de 
diversas ações socioculturais e recreativas;

Política de Apoio ao Ensino Superior através 
da Universidade Aberta do Brasil (UAB), 
que conta com 14 polos, distribuídos em 
diversas regiões do Estado. Só em 2011, foram 
atendidos 1.675 professores, com graduação 
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em áreas como: Letras/Português, Licenciatura 
em Matemática, Geografia, História, Física, 
Ciências Biológicas e Química. Ainda por meio 
do Sistema UAB, foram beneficiados 1.350 
professores com Especialização em Gestão de 
Políticas Públicas em Gêneros e Raças, Gestão 
Escolar e Educação Infantil, além do Mestrado 
em Matemática, que beneficiou 20 docentes;

Programa de Capacitação à Distância para 
Gestores Escolares (PROGESTÃO), realizado em 
parceria com o Conselho Nacional de Secre-
tários de Educação (Consed). Esse programa 
tem como objetivo formar lideranças escolares 
comprometidas com a construção de um 
projeto de Gestão Democrática da Escola 
Pública, focado no sucesso escolar dos alunos. 
No ano de 2011, foram beneficiadas 600 
lideranças escolares.

Valorização dos Profissionais da Educação 

Esta ação visa à melhoria da remuneração e 
da qualificação dos profissionais da educação. 
Sergipe se destaca no cenário nacional, ficando 
em 5º lugar no ranking dos melhores salários 
de professores do Brasil, superando grandes 
Estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio 
Grande do Sul. Em nosso Estado, os salários 
do magistério variam entre R$ 1,6 mil e aproxi-
madamente R$ 6,0 mil. Vale destacar ainda 
que Sergipe foi um dos primeiros estados a 
cumprir a Lei do Piso do Magistério, estabe-
lecendo um salário mínimo de R$ 1.187 aos 
professores. 

Além do cumprimento do piso, o governo 
instituiu a Progressão Vertical Automática, 
beneficiando 618 professores. Ademais, a 
Gratificação de Interiorização beneficia 3.884 

professores, perfazendo uma aplicação de 
R$ 2.036.427,75 em 2011. Já a Regência de 
Classe, que corresponde a 40% dos venci-
mentos básicos, beneficiou 12.407 profes-
sores da rede estadual, com investimento da 
ordem de R$ 72.067.944,54 neste ano.

Melhoria da Qualidade do Ensino Básico

Este programa tem por objetivo garantir a 
aprendizagem, assegurando o acesso, a perma-
nência e a progressão dos alunos, a partir 
de um ensino público de qualidade. Nesse 
contexto, em 2011, foram realizadas ações 
relativas à consolidação da implantação do 
Ensino Fundamental de 09 anos, à ampliação 
do Programa de Alfabetização de Crianças, à 
implantação da política de formação inicial 
e continuada de professores, bem como à 
elaboração do Referencial Curricular, realizado 
a partir de um amplo debate entre os profis-
sionais da educação.

Merece destaque a execução de programas 
como o Mais Educação, que atende priorita-
riamente as escolas com IDEB baixo através 
da realização de atividades complementares 
como direitos humanos, cultura e artes, 
cultura digital, prevenção e promoção da 
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saúde, educomunicação, educação científica 
e educação econômica. Foram atendidas 
51 unidades escolares, beneficiando 7.253 
alunos, com financiamento através do repasse 
de recursos do programa PDDE/Educação 
Integral, totalizando um investimento de R$ 
1.795.677,22. 

Já o Programa de Alfabetização das Séries 
Iniciais do Ensino Fundamental - Alfa e Beto 
tem como objetivo promover o desenvolvi-

mento integral da criança, considerando os 
aspectos psicossocial, cognitivo e psicomotor. 
Houve, ao longo do corrente ano, uma conside-
rável ampliação do número de atendimentos 
por meio da parceria com 61 municípios, 
atendendo, no 1º ano, 5.750 alunos; no 2º 
ano, 7.750 alunos; no 3º ano, 7.905 alunos; 
e, no 4º ano, 8.690 alunos, o que totalizou 
30.095 alunos. 

NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS NO PROGRAMA DE
ALFABETIZAÇÃO DAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
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5446
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8601
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7151

8414

Fonte: Departamento de Educação-DED/ SEED, 2011.V
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O Programa Se Liga e Acelera tem por objetivo 
corrigir o fluxo escolar e a distorção idade/
série, contribuindo para a redução da evasão 
escolar, alfabetizando ou acelerando a apren-
dizagem com qualidade. Seu público-alvo são 
alunos na faixa etária de 9 a 14 anos, matricu-
lados do 2º ao 5º ano do ensino fundamental. 

Em 2011, esse Programa teve matrícula inicial 
de 1.624 alunos, dos quais 1.492 o concluíram. 
Dos alunos concludentes, 584 foram promo-
vidos, 760 foram acelerados e 148 ficaram 
retidos, havendo o registro de abandono de 33 
alunos, conforme mostra gráfico abaixo. 

ACELERA-SE GERAL
RELAÇÃO PERCENTUAL DE ALUNOS PROMOVIDOS, ACELERADOS E ABANDONO 

2007 2008

88.6 91.1 92.2 90.1

3.7 2.5 2.3 2

43.1
49.7 51.9 51

2009 2010

PROMOVIDOS

ABANDONO

ACELERADOS

Fonte: Departamento de Educação-DED/ SEED, 2011.V

Em 2011, foram implementadas ações direcio-
nadas para o Ensino Médio Inovador com o 
objetivo de promover a melhoria da qualidade 
do ensino, a universalização do acesso e a 
consolidação da identidade dessa modalidade 
educacional. As ações envolveram recursos da 
ordem de R$ 1.070.000,00 através de repasse 
direto para 17 escolas que participam do 
Programa, beneficiando 6.412 alunos. Essa 
ação é desenvolvida em parceria com o Minis-

tério da Educação, tendo sido formalizada a 
sua renovação para o exercício 2012.

A inserção de novas tecnologias de informação 
e comunicação nas escolas públicas é outra 
ação relevante no âmbito do Programa de 
Melhoria do Ensino Básico. Desta feita, no ano 
de 2011, foram instalados 21 novos labora-
tórios de informática com acesso à internet 
banda larga.
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Alimentação Escolar

O Programa de Alimentação Escolar (PAE) 
tem como objetivo atender as necessidades 
nutricionais dos alunos durante sua perma-
nência em sala de aula e formar hábitos 
alimentares saudáveis. Para isso, o Governo 
Estadual, através da SEED, vem adquirindo, 

por meio da prestação de contrapartida ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE), gêneros alimentícios, equipamentos 
e utensílios. Essa ação beneficia 100% dos 
alunos matriculados na Rede Estadual de 
Ensino, o que perfaz um total de 207.051 
alunos, com a oferta de 42.000.000 refeições 
ao longo de 2011.

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
ANO REFERÊNCIA

2007 2008 2009 2010 2011

ALUNOS ATENDIDOS 165.420 158.852 243.715 242.021 207.051

REFEIÇÕES/ANO OFERTADAS 33.084.000 31.777.400 48.743.000 48.404.200 42.000.000

Fonte: SEED, 2012.
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Cabe ressaltar que a SEED, por meio do PAE, 
adquiriu, em 2011, 30% dos gêneros alimen-
tícios perecíveis e não-perecíveis de produ-
tores da agricultura familiar, num investimento 
da ordem de R$ 3.772.441,42. Isso fomentou 
a geração de emprego e renda em nosso 
Estado, além de atender ao dispositivo da 
Legislação Alimentar estabelecida pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), regulamentada pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde 
e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. O montante total de recursos 
investidos na alimentação escolar em 2011 foi 
de R$ 16.158.853,79, recursos advindos do 
FNDE bem como do Tesouro Estadual.

RECURSOS INVESTIDOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
CONSIDERANDO FONTE 2007/2011.

2007 2008 2009 2010 2011

5.822,61
5.154,78

5.609,56
4,019.16 9.485,929.485,92

1.932,02

14.880,13
1.710,13

15.315,01
841,84

FNDETESOURO 
DO ESTADO

Fonte: Departamento de Alimentação Escolar – DAE.
Valores em milhares de reais.
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Infraestrutura nas Escolas 

Em relação à Infraestrutura Educacional, no ano 
de 2011, foram investidos R$ 17.684.384,16 
em reformas e/ou ampliações de 19 unidades 

escolares modernas e adequadas aos padrões 
tecnológicos e de acessibilidade, disponibi-
lizando salas para laboratórios e biblioteca, 
cozinha com refeitório, bem como rede lógica 
para internet banda larga. 
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REFORMAS E AMPLIAÇÕES CONCLUÍDAS NA REDE ESTADUAL 
(DADoS DE 14/12/2011).

DRE MUNICÍPIO ESCOLA
DESPESA PAGA/

RECURSOS ESTADUAIS - 
R$

DEA Aracaju

EE 24 de Outubro 1.308.396,75

CE Presidente Castelo Branco 1.553.275,71

EE 15 de Outubro 70.212,11

CE Gov. Djenal Tavares de Queiroz 1.251.068,75

EE Jorn. Paulo Costa 871.031,07

TOTAL – DEA 5.353.491,79

DRE2 Simão Dias EE Maria de Lourdes Silveira Leite 174.000,00

TOTAL - DRE 02 174.000,00

DRE4 Japaratuba EE Sen. Gonçalo Rollemberg 683.686,90

TOTAL - DRE 04 683.686,90

DRE6 Japoatã EE Otávio Bezerra 712.497,39

TOTAL - DRE 06 712.497,39

DRE8

Itaporanga d’Ajuda EE Hélio Wanderley Sobral Carvalho 777.041,05

Nossa Senhora do 
Socorro

CE Juscelino Kubitschek 2.104.735,30

CE Profº Nilson Socorro 1.763.492,40

EE Poeta José Sampaio 610.840,21

EE Poeta João Freire Ribeiro 1.682.233,33

ER Calumbi 937.877,63

Santo Amaro das 
Brotas

EE Esperidião Monteiro 468.613,79

CE Profº Rogacianio Leão Brasil 781.580,84

TOTAL - DRE 08 9.126.414,55

DRE9

Nossa Senhora da 
Glória

CE Cícero Bezerra 936.416,52

Poço Redondo
CE Profº Josefa Marques 694.741,28

EE Teotônio Alves China 302.643,13

TOTAL - DRE 09 1.933.800,93

TOTAL GERAL 19 17.684.384,16

Fonte: Setor de Engenharia – SEDES/SEED, 2012.



118

Pré-Universitário

Desde 2007, o Governo do Estado vem reali-
zando um conjunto de ações para auxiliar 
os alunos na aprovação do vestibular, como 
simulados; aquisição de 21.000 módulos 
didáticos e de 8.000 obras literárias indicadas 
para o vestibular da Universidade Federal 
de Sergipe; realização do Projeto Primavera 
Literária; e pagamento de taxas de inscrição 
nos vestibulares da UFS. 

Sendo referência no Estado, o Pré-Universi-
tário da SEED, que, em 2007, contava com 
24 polos instalados em 12 municípios sergi-
panos, um total de 4.290 vagas, passou, em 
2011, a ofertar 6.120 vagas, distribuídas nos 

37 pólos em 21 municípios. Os resultados 
alcançados em 2011 superaram as conquistas 
de anos anteriores com a aprovação no ensino 
superior de 3.600 alunos egressos do Ensino 
Médio e do pré-vestibular da rede pública 
estadual, um investimento de R$ 808.027,41 
do Tesouro Estadual.
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EVOLUÇÃO DA MATRÍCULA NO PRÉ-UNI 
2007 A 2011.

2007 2008 2009 2010 2011

4290 4410
5100

5970 6120

Fonte: Departamento de Apoio Escolar – DASE/SEED, 2012.

ALUNOS APROVADOS NO VESTIBULAR
2008 A 2012.

2007 2008 2009 2010 2011

1134

2242

3172 3030

3600

Fonte: Departamento de Apoio Escolar – DASE/SEED, 2012.
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Auxílio à Gestão Escolar

O Programa de Transferência de Recursos às 
Escolas Públicas Estaduais (PROFIN), criado 
pela SEED, destina recursos do Tesouro 
Estadual para a cobertura das despesas de 
custeio (material de consumo e serviço) e 
manutenção das escolas. Isso possibilita a 
descentralização dos recursos públicos para 
dar mais autonomia gerencial às unidades 
escolares por meio de repasse direto para 
as Unidades Executoras. O repasse é propor-
cional ao número de matrícula de cada uma 
das Unidades Executoras. Em 2011, foram 

repassados R$ 2.952.000,00, atendendo 324 
escolas e beneficiando 200.169 alunos.

Além do PROFIN, o Programa Dinheiro Direto na 
Escola (PDDE) consiste em mais uma fonte de 
recursos e de assistência financeira às escolas 
públicas da Educação Básica da rede estadual de 
ensino. O objetivo desses recursos é a melhoria 
da infraestrutura física e pedagógica, o reforço 
da autogestão escolar e a elevação dos índices 
de desempenho da Educação Básica. Os recursos 
do programa são transferidos de acordo com o 
número de alunos, tomando por base o Censo 
Escolar do ano anterior ao do repasse. 

REPASSE DE RECURSO DIRETO PARA ESCOLAS EM 2011

PROGRAMA FONTE
ESCOLAS 

BENEFICIADAS
ALUNOS 

BENEFICIADOS
VALOR INVESTIDO

PDDE GOVERNO FEDERAL 351 201.359 3.248.225,10

PDDE/PDE GOVERNO FEDERAL 88 58.427 2.631.000,00

Fonte: Assessoria de Planejamento/SEED, 2012.
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NOVOS INVESTIMENTOS

Infraestrutura Escolar

A Educação também está reformando, com 
recursos do Tesouro Estadual, mais 21 escolas 
e seis quadras esportivas, computando 
um investimento que ultrapassa os R$ 12 
milhões. Em parceria com o Governo Federal, 
o Governo de Sergipe, por meio da SEED, vai 
reformar mais 18 unidades de ensino. Desse 
total, 11 já iniciaram as obras e sete delas 
estão concluindo a licitação. Os investimentos 
chegarão a mais de R$ 15 milhões, sendo 
aproximadamente R$ 11 milhões do Tesouro 
Nacional e R$ 4 milhões do Tesouro Estadual. 

A Secretaria de Educação também já iniciou 
as obras chamadas de pequenas monta 
para manutenção e pequenas intervenções 
nas escolas da rede estadual. Os investi-

mentos serão superiores a R$ 5,5 milhões, 
com recursos exclusivos do Tesouro Estadual. 
A SEED firmou um termo de compromisso 
com o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE) para a construção de 
quadras poliesportivas em quatro unidades 
escolares da rede estadual de ensino.  Essas 
obras estão inseridas no Programa de Acele-
ração do Crescimento (PAC 2) e terão um 
investimento de R$ 2.038.949,12, com 
recursos dos Governos Federal e Estadual. As 
obras deverão ter início no segundo semestre 
de 2012. Serão contemplados com essas obras 
os Colégios Estaduais Abelardo Romero, de 
Tobias Barreto; Monsenhor Olímpio Campos, 
de Itabaianinha; Manoel Bonfim, de Arauá; e a 
Escola Estadual Raimundo Araújo, de Salgado. 
As quadras serão dotadas de total acessibi-
lidade, vestiários completos e arquibancadas.
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Assim, somando-se os recursos investidos em 
reformas concluídas em 2011, os empregados 
em reformas em andamento, os já garan-
tidos para reformas e ampliações que serão 
prontamente iniciadas e os já garantidos para 
a construção dos oito novos centros profissio-
nalizantes, atinge-se o montante de R$ 113,5 
milhões (cento e treze milhões e quinhentos 
mil reais), 52,5 milhões (cinquenta e dois 
milhões e quinhentos mil reais) provenientes 
do Tesouro Estadual.

Ensino Profissionalizante

O Governo de Sergipe já tem garantidos os 
recursos para a instalação de oito centros profis-
sionalizantes. Cinco deles serão totalmente 
construídos e os demais serão instalados em três 
escolas da rede estadual a serem reformadas 
para esse fim. Para os centros profissionalizantes, 
os investimentos serão acima de R$ 64 milhões, 
sendo R$ 50 milhões de recursos federais e R$ 
14 milhões estaduais.

Expansão do Ensino Superior

A construção do Campus da Universidade Federal 
de Sergipe em Lagarto representa um marco 
na expansão do ensino superior em Sergipe. O 

campus foi instalado em março de 2011, provi-
soriamente no Colégio Estadual Prof. Abelardo 
Romero Dantas, cedido pelo Governo do Estado. 
Ele conta com os cursos de Farmácia, Nutrição, 
Enfermagem, Fonoaudiologia, Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional, que ofertam 50 vagas cada. 
A partir deste ano, o campus também oferecerá 
as graduações em Medicina e Odontologia. Em 
dezembro de 2011, foi lançada a pedra funda-
mental do novo campus.

Concurso Público para o Magistério

Demonstrando o compromisso do governo 
com a educação básica e com a qualidade 
do ensino público em Sergipe, o Governo de 
Estado, em janeiro de 2012, abriu concurso 
público para seleção de professores para 
atender as necessidades das escolas. Ao 
todo, está prevista a contratação de 1.700 
vagas, sendo 100 para a Educação Especial, 
com remuneração inicial de R$ 2.326,52, com 
jornada de 200 horas mensais.

Além da classificação dos 1.700 professores 
por disciplinas e nível escolar, eles também 
serão distribuídos por todos os 75 municípios 
do Estado de Sergipe. A intenção é interiorizar 
o ensino, levando educação de qualidade para 
locais com maior carência de professores.
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14. INCLUSÃO SOCIAL
Durante 2011 o Governo de Sergipe, com o 
objetivo de reduzir a exclusão social no Estado 
de Sergipe, levou a cabo um conjunto de ações 
integradas às políticas setoriais afetadas, como 
forma de contribuir para a transformação do 
cenário de desigualdades sociais. De forma 
ética, transparente e respeitando a pluralidade 
do universo trabalhado, o Governo centrou 
seus esforços no fortalecimento da capacidade 
das famílias para uma maior autonomia frente 
às situações de vulnerabilidade e risco social.

Nesse contexto, a Seides articulou a siste-
matização do Sergipe Mais Justo – um plano 
intersetorial do Governo do Estado, voltado às 
necessidades dos 311 mil cidadãos sergipanos 
que, segundo o Censo 2010 do IBGE, ainda 
estão na extrema pobreza e vivem com até R$ 
70,00 por mês.

Os resultados alcançados em 2011 foram 
efetivados mediante a execução de políticas 

de intervenção governamental nas áreas de: 
defesa civil, habitação, igualdade no trabalho, 
assistência e desenvolvimento social,  inclusão 
produtiva, segurança alimentar e nutricional, 
proteção ao idoso, à criança, ao adolescente, 
ao portador de deficiências, ao usuário de 
substância psicoativa e aos grupos e indivíduos 
vitimas de violência de qualquer natureza.

HABITAÇÃO

 As atividades de habitação desenvolvidas pela 
Seides integram o Plano Estadual de Habitação 
de Interesse Social de Sergipe, atualmente sob 
a responsabilidade da SEDURB. Nesse sentido, 
foi transferida para a SEDURB a conclusão de 
456 unidades habitacionais. 

Em 2011, essa Secretaria concluiu a construção 
de 22 casas pelo Programa Erradicação de 
Casas de Taipa. Desse total, 10 foram casas 
de alvenaria construídas em Santa Luzia do 
Itanhy, 2 em Cumbe e 10 em Feira Nova.
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INCLUSÃO PRODUTIVA

Programa Mão Amiga

Objetiva mitigar os efeitos das entressafras da 
cana e da laranja por meio da concessão de bolsa-
-auxílio, durante o período de quatro meses, e 
de capacitação para 10 mil trabalhadores.

O programa contemplou, em 2011, cerca de 
oito mil pessoas em 29 municípios, sendo 
2.754 trabalhadores da cultura da cana de 14 
municípios e 4.936 trabalhadores da cultura 
da laranja de 15 municípios.

Projeto Feira da Agricultura Familiar

Tem como meta ampliar os canais de comer-
cialização dos produtores da agricultura 
familiar, com a implantação de feiras livres 
específicas. Para efetivação desse projeto, 

que contemplará 2.300 produtores de 14 
municípios, foram firmados convênios. Os 
contratos de repasse desses convênios com  
MDA/Caixa totalizam R$ 1.314.550,00, sendo 
de R$139.310,00 a contrapartida do Estado.

Em 2011, já foram implantadas feiras livres 
em quatro municípios: Aracaju, Ribeirópolis, 
Nossa Senhora do Socorro e Lagarto.

Na sede da Seides, foram realizadas 8 edições, 
com aproximadamente 30 produtores sergi-
panos. O valor total médio comercializado em 
cada feira é de R$ 2.500,00, a depender dos 
produtos comercializados.

Projeto de Apoio aos Arranjos Produtivos 
Locais de Baixa Renda (APLs)

Esse projeto tem como objetivo apoiar 
pequenos empreendimentos já existentes e 
geridos de forma associativa, conforme as 
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áreas produtivas mapeadas pela SEDETEC. 
Foram 75 projetos inscritos em edital aberto 
pela Seides em parceria com o BNDES, sendo 
15 aprovados. O projeto beneficiará aproxi-
madamente 750 famílias, com um investi-
mento de R$ 3 milhões, cuja liberação já teve 
início no exercício em 2011, contemplando 12 
municípios. Foi efetivada, também, a qualifi-
cação das entidades que serão apoiadas, de 
modo a permitir que se faça melhor uso dos 
recursos e que saibam operar os instrumentos 
formais de prestação de contas. 

Projeto de Inclusão Produtiva

Fruto de parceria com o Ministério do Desen-
volvimento Social, o projeto tem como objetivo 
implantar unidades produtivas geradoras de 
renda para as famílias inseridas no Cadastro 
Único do Governo Federal. Em 2011, foi 
iniciada a capacitação dos beneficiários da 
piscicultura, que contemplará 150 famílias dos 
municípios de Ilha das Flores, Santana do São 
Francisco, Pirambu e Telha, com investimento 
total de R$ 1,6 milhão. Encontra-se em fase 
licitação as capacitações destinadas à cadeia 
produtiva da apicultura.

Projeto Novos Rumos

Tem por finalidade qualificar profissionalmente 
a população em situação de vulnerabilidade 
social para inserção no mercado de trabalho. 
Em termos qualitativos, buscou-se trabalhar 
de modo integrado com a iniciativa privada, 
convidando o empresariado a apresentar as 
demandas do mercado e auxiliar na definição 
dos cursos de formação profissional.

Desse modo, em 2011, o programa esteve 
ancorado em três eixos de formação: 
construção civil, comércio/serviços e infor-
mática. Foram qualificadas 1.673 pessoas 
inseridas no Cadastro Único do Governo 
Federal, de 23 municípios que apresentaram 
o mais baixo indicador de desenvolvimento 
social, com recursos de R$ 702.624,60. 

Projeto Resgate da Identidade do Povo 
de Brejão dos negros – Perspectiva de ser 
Quilombola

Executado pela Seides a partir de convênio 
firmado com o Incra, este projeto tem como 
objetivo desenvolver ações socioeducativas 
de resgate da identidade quilombola da 
comunidade residente em Brejão dos Negros, 
de modo a fortalecer o processo de identifi-
cação, delimitação e titulação das terras da 
Comunidade.

Foram executadas oficinas pedagógicas, 
festival cultural no povoado de Brejão dos 
Negros, cartilhas e um vídeo-documentário. 
O projeto beneficiou diretamente 77 pessoas 
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que participaram das oficinas pedagógicas e, 
indiretamente, os alunos das redes públicas e 
privadas envolvidas.

Projeto Ododuwá — A Parte Feminina da 
Criação

Este projeto visa a desenvolver ações socioedu-
cativas de resgate e manutenção da identidade 
afro religiosa das Comunidades de Religiosidade 
de Matriz Africana do Estado de Sergipe. Essas 
atividades se constituíram de oficinas, encontro, 
confecção de cartilha, catálogo e registro em 
DVD das atividades. O projeto beneficiou direta-
mente cerca de 200 pessoas, com investimento 
de R$ 201.805,10, sendo R$ 19.658,00 de contra-
partida do Estado.

DEFESA CIVIL PERMANENTE

Tem por finalidade planejar e implantar ações 
capazes de proteger a população na eventu-
alidade de situações de emergência. Dessa 
forma, no exercício de 2011, a Defesa Civil 
promoveu uma série de medidas preventivas 
e reconstrutivas, evitando ou minimizando os 
desastres naturais.

Dentre as ações levadas a efeito, destacam–se 
as seguintes:

• Realização de 970 vistorias em edificações 
e estruturas de três municípios atingidos 
pelas fortes chuvas em maio de 2011;

• Plano de Evacuação da Comunidade 
(PEC) no Polo Atalaia, na Avenida Melício 
Machado, alertando a população para 
elaboração de protocolo institucional em 
caso de incidente real, além do envol-
vimento da comunidade em instruções 
sobre como se deve agir em situações 
adversas;

• Entrega de kits de materiais de construção 
para 889 famílias de 11 municípios que 
decretaram situação de emergência por 
inundações e/ou enxurradas em abril de 
2010, criando oportunidades para que a 
população contemplada saísse do aluguel 
ou de abrigos e voltasse a obter moradia 
própria;

• Operação Pipa, atendendo a população 
dos municípios do Sertão Sergipano que 
decretaram situação de emergência por 
causa da seca, reduzindo as consequ-
ências diretas da falta de água.

Cabe ressaltar que, em complemento às ações 
da Defesa Civil, foram distribuídas cerca de 5 
mil cestas básicas para famílias em situação de 



127

vulnerabilidade social, decorrente, especial-
mente, de situações emergenciais enfrentadas 
pelos municípios.

AÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR

No período compreendido entre janeiro a 
dezembro de 2011, foi efetivada uma série de 
medidas no âmbito da Segurança Alimentar 
e Nutricional. Isso possibilitou a promoção 
da melhoria da qualidade de vida de diversas 
famílias em todos os territórios do Estado de 
Sergipe, a seguir especificadas:

Programa de Aquisição de Alimentos — PAA 
Leite

Em 2011, foram comprados e distribuídos 
7.941.649 litros de leite pasteurizado tipo 
C, beneficiando 20.000 famílias em estado 
de insegurança alimentar. O programa 
contemplou 1.000 pequenos pecuaristas de 
35 municípios e fortaleceu, assim, a cadeia 
produtiva do leite em Sergipe.

Em abril de 2011, o Governo entregou a reforma 
das instalações do Restaurante Popular Padre 
Pedro, um investimento de cerca de R$ 300 
mil que possibilita oferecer cerca de 1.200 
refeições diárias (de segunda a sexta) ao preço 
de R$ 1,00. O Restaurante atende, sobretudo, 
as pessoas em vulnerabilidade social, além de 
trabalhadores formais e informais da região. 
Anualmente, o Governo investe R$ 806 mil no 
fornecimento das refeições.

Visando ao fortalecimento do escoamento 
da produção leiteira no Estado, foi concluída 
a instalação dos 27 Centros Comunitários de 

Produção (CCPs) que integram o Programa 
de Aquisição de Alimentos na modalidade 
Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite 
(PAA-Leite), beneficiando 1.000 agricultores 
de 11 municípios.

Para a estruturação e homogeneização da 
prática de ordenha e, assim, manter a qualidade 
do leite, foram entregues kits e realizada uma 
oficina para beneficiários produtores sobre as 
boas práticas de ordenha, contemplando 250 
produtores de leite dos municípios de Porto 
da Folha, Graccho Cardoso, Gararu e Itabi. Vale 
ressaltar que se encontram em andamento 
ações para inserção de 12 novos municípios, 
o que beneficiará 6.000 famílias em estado de 
insegurança alimentar.

Programa de Aquisição de Alimentos — PAA 
(Frutos da Terra)

Este programa visa à aquisição de produtos da 
agricultura familiar com doação simultânea 
a entidades sociais que atendem prioritaria-
mente pessoas em situação de insegurança 
alimentar. Foram adquiridos alimentos de 210 
produtores da agricultura familiar e distri-
buídos em 21 unidades socioassistenciais. 
Essa ação atendeu 8.167 pessoas em situação 
de insegurança alimentar e nutricional, com 
investimento da ordem de R$ 478.400,00, 
atingindo 14 municípios.
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Implantação do Sistema de Segurança 
Alimentar e Nutricional em Sergipe

Em 2011, foram desenvolvidas as seguintes 
ações:

• Regulação e difusão do Sistema de 
Segurança Alimentar e Nutricional em 
Sergipe (SISAN), beneficiando 360 pessoas 
e os 75 municípios;

• Fornecimento de 1.200 refeições/dia 
para população em situação de vulnera-
bilidade social e trabalhadores formais e 
informais, no Centro de Aracaju.

III Conferência Estadual de Segurança 
Alimentar e Nutricional

Este evento contribuiu de forma significativa 
para efetivação do direito humano à alimen-
tação adequada e saudável e da soberania 
alimentar na construção e implementação 
da política, do Plano e do Sistema Nacional 
de Segurança Alimentar, conforme preconiza 
a Constituição Federal. Concomitantemente, 
foram eleitos 38 delegados para represen-
tação de Sergipe na IV Conferência, realizada 
em Salvador.

Projeto Cultivando o Sertão do São Francisco

Foi possível, por intermédio deste projeto, 
beneficiar 45 produtores de 09 municípios com 
Kit PAIS, como forma de estruturar e fomentar 
as propriedades para efetivar a implantação 
do projeto em foco.

Cozinha Comunitária do Bairro Santa Maria

Através deste projeto, foi possível viabilizar, 
em 2011, a implantação de cozinha comuni-
tária no Bairro de Santa Maria, no município 
de Aracaju, beneficiando pessoas em situação 
de risco e vulnerabilidade social. Ressalte-
-se que o processo de aquisições de bens se 
encontra em fase de licitação.

Projeto de Agricultura Urbana e Periurbana 
na Região Metropolitana

O projeto é fruto de convênio firmado em 
dezembro de 2011 com 320 pessoas de baixa 
renda em situação de vulnerabilidade de 04 
municípios (Aracaju, São Cristóvão, Nossa 
Senhora do Socorro e Barra dos Coqueiros).
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Aquisição e Distribuição de Cestas de 
Alimentos

Este projeto tem por objetivo adquirir e 
distribuir alimentos para populações em 
situação de emergência ou grupos específicos. 
Dessa forma, no exercício de 2011, foram 
entregues 5.529 cestas a famílias obrigato-
riamente cadastradas no CadUnico, benefi-
ciando portadores do vírus HIV, pacientes em 
tratamento contra o câncer, comunidades 
indígenas e quilombolas.

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
E ESPECIAL

Em 2011, o Estado de Sergipe priorizou ações 
de fortalecimento do Sistema Único de Assis-
tência Social (SUAS), que está organizado 
por níveis de complexidade e se materializa 
em duas proteções sociais: Básica (foco na 
prevenção) e Especial (foco nas violações de 
direitos). 

A Seides, responsável pela coordenação 
estadual dessa política, desenvolveu ações de 
capacitação, apoio técnico e financeiro aos 
municípios; monitoramento e acompanha-
mento dos serviços socioassistenciais ofere-
cidos nos Centros de Referência de Assistência 
Social (CRAS), Centros de Referência Especia-
lizados de Assistência Social (CREAS), Centro 
de Atendimento a População de Rua (Centro 
POP), Instituições de Acolhimento para 
Crianças, Adolescentes, Idosos e Migrantes, 
distribuídos nos 75 municípios sergipanos.

Dentre essas ações, é possível destacar a 
aquisição de 4 veículos, equipamentos de 
informática e mobiliário para aprimoramento 

do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) 
de Sergipe, beneficiando a população em 
situação de risco e vulnerabilidade social dos 
75 municípios sergipanos.

Em 31 de outubro de 2011, foi sancionada 
pelo Governador de Sergipe a Lei 7.251, que 
estabelece o sistema de transferência de 
recursos fundo a fundo entre o Estado e os 
municípios sergipanos. O Estado, como se 
constata, não só estimula o fundamental papel 
dos municípios na área social, mas também dá 
as condições para que isso ocorra. 

No tocante ao reordenamento dos abrigos e 
à descentralização das unidades de medidas 
socioeducativas, a proposta estadual já está 
pronta, pactuada e aprovada junto à Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB) e ao Conselho 
Estadual de Assistência Social (CEAS). O 
trabalho envolve 10 municípios e consiste em 
solucionar a demanda de crianças e adoles-
centes abrigados na capital, muitos oriundos 
do interior, inclusive de locais onde já existem 
abrigos.

Essa reestruturação busca estimular e forta-
lecer os vínculos familiares e comunitários 
das crianças e adolescentes, possibilitando 
uma maior proximidade com suas referências 
e comunidades de origem, promovendo de 
modo mais efetivo a sua reinserção social. 

No serviço de proteção social especial, foi 
possível dar apoio a 35.689 pessoas de 
municípios em situação de calamidade pública 
pelos efeitos da estiagem e das chuvas; atendi-
mento socioassistencial, por meio do Centro 
de Apoio ao Migrante, a 750 pessoas oriundas 
de outros municípios ou Estados; realização de 
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eventos de capacitação para os trabalhadores 
do SUAS;  pactuação e aprovação da proposta 
estadual de reordenamento institucional para 
crianças e adolescentes; e, em elaboração, 
o Plano Estadual de Convivência Familiar e 
Comunitária.  

POLÍTICAS PARA MULHERES

As ações desenvolvidas pela Secretaria 
Especial de Políticas para Mulheres (SEPM) 
protagonizaram relevantes alterações na 
organização dos serviços de atendimento às 
mulheres em situação de vulnerabilidade/
violência. Foram elaborados e aprovados 
projetos que captaram recursos no montante 
de R$1.715.211,28. Outras ações desenvol-
vidas foram:

• Inauguração o 2º Centro de Referência da 
Mulher, de caráter territorial, localizado 
no Centro-Sul Sergipano;

• Estímulo à criação de organismos gover-
namentais de políticas para as mulheres;

• Apoio à reestruturação do Conselho 
Estadual dos Direitos das Mulheres; 

• Estímulo à criação e funcionamento dos 
Conselhos Municipais dos Direitos da 
Mulher (CMDM); 

• Divulgação de informações, estudos e 
pesquisas na área de gênero; 

• Capacitação de agentes públicos e 
gestores das políticas em gênero, raça e 
direitos humanos; 

• Promoção da saúde integral da mulher, 
respeitando os princípios de raça e etnia; 

• Elaboração e regulamentação do Plano 
Estadual de Políticas para as Mulheres 
(PEPM);

• Realização das conferências territoriais, 
municipais, estaduais e temáticas;

• Participação na Conferência Nacional de 
Políticas para as Mulheres.

POLÍTICAS PARA CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES

Durante o exercício de 2011, a Fundação 
Renascer atendeu 844 crianças e adolescentes. 
Destes, 243 eram crianças e adolescentes nas 
medidas protetivas, dos quais 86 retornaram 
ao convívio familiar ou foram inseridas em 
família substituta, correspondendo a 35% do 
público atendido.

Nas unidades de medidas socioeducativas, 601 
adolescentes foram atendidos, sendo que 272 
voltaram ao convívio familiar e comunitário, 
perfazendo o percentual de 45% do atendi-
mento. Ainda na execução dessa medida, 101 
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adolescentes progrediram de medida e 44 
saíram da internação provisória passando para 
o cumprimento da medida inicial.   

Os projetos “Trilhando Caminhos”, “Portas 
Abertas” e “Egressos/Progressos” benefi-
ciaram 271 adolescentes com cursos de capaci-
tação e inserção no mercado de trabalho por 
meio de estágios.

Sistema de Atendimento Protetivo

As medidas protetivas têm por finalidade 
acolher, em sistema de abrigo, a criança e o 
adolescente submetidos à medida de proteção 
especial, em caráter provisório e excepcional, 
visando a sua posterior adoção por famílias 
substitutas ou sua reinserção familiar e, ainda, 
protegê-los quando se encontram em situação 
de grave risco pessoal ou social.

As principais medidas adotadas pelo sistema 
no exercício de 2011:

• Ações junto ao grupo familiar, como 
forma de fortalecer os vínculos afetivos, 
inserindo a família no contexto do abrigo, 
com atividades de caráter pedagógico, 
assistencial e psicológico;

• Ações junto ao Poder Público, cujos resul-
tados permitiram assegurar a inserção 
de adolescentes em programas de quali-
ficação profissional, colocação de família 
em programas de assistência social, 
assunção, pelos municípios de Aracaju;

• Disponibilização de recursos orçamen-
tários e financeiros para obras de 
construção da nova sede da Unidade 
de Acolhimento Izabel Abreu, com todo 
o equipamento adequado às normas 
técnicas preconizadas e reparo na Unidade 
CEO;

• Estabelecimento de parceria com o Poder 
Judiciário objetivando, principalmente, 
dar celeridade aos processos, reduzindo, 
assim, o tempo de abrigamento das 
crianças e adolescentes, reinserindo-as 
em suas famílias de origem ou encami-
nhando-as para adoção;

• Parceria com a Sociedade Civil (Instituto 
Luciano Barreto Junior, Senac, Jucese, 
Cia. dos Anjos/Projeto Casa da Criança) 
para qualificação profissional e inserção 
dos adolescentes atendidos no Jovem 
Aprendiz e no mercado de trabalho, bem 
como para promoção de palestras;

• Realização de exames nas crianças 
acolhidas no Abrigo Sorriso, em parceria 
com os laboratórios da Unimed e Cimed.

Sistema de Atendimento Socioeducativo

As medidas socioeducativas são aquelas 
aplicáveis aos adolescentes que incidem na 
prática de atos infracionais. Elas têm por 
finalidade propiciar a esses adolescentes 
o resgate e a reintegração na sociedade 
mediante procedimentos pedagógicos que 
desenvolvam sua capacidade intelectual, 
profissional e o retorno ao convívio familiar. 

Segundo levantamento Nacional de Atendi-
mento ao Adolescente em Conflito com a Lei, 
realizado em 2010, Sergipe aparece em 2º 
lugar entre os Estados do Nordeste que conse-
guiram reduzir o número de internações. Além 
disso, foi constatado também que, enquanto 
a média nacional de crescimento do número 
de internos é 4,5%, Sergipe registrou um 
aumento de apenas 1,44%.

Em relação à internação provisória, onde 
o adolescente tem um tempo máximo de 
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internação de 45 dias até o juiz proferir a 
sentença, houve uma redução de 13,64%. Na 
semiliberdade, registrou-se um acréscimo de 
22,73%, o que, significa, também, um avanço, 
tendo em vista que a aplicação dessa medida 
representa a porta de saída da socioeducação.

Ressalte-se que a progressão dos que passaram 
da privação total da liberdade para a semili-
berdade se fez aliada ao programa de acompa-
nhamento do jovem egresso (Progresso), 
permitindo diminuir a reincidência de atos 
infracionais.

Para obter esses resultados positivos, foi 
necessário levar a efeito, no exercício de 2011, 
uma série de medidas de forma coordenada e 
integrada, cuja execução contou com o apoio 
de vários órgãos intervenientes.

Assim, foram realizadas, entre outras, as 
seguintes ações:

• Criação de grupo familiar, cujo objetivo é 
inserir a família na execução da medida 
socioeducativa, bem como reconstituir os 
laços entre o adolescente e seus genitores;

• Reforma nas estruturas socioeducativas 
(CENAM, USIP e CASE);

• Discussão com os municípios a respeito 
das medidas em meio aberto como alter-
nativa mais eficaz para redução dos índices 
infracionais e da superlotação, devendo 
ser contemplados apenas aqueles que 
cometeram infrações leves;

• Articulação com o Poder judiciário, permi-
tindo a realização de audiência concen-
trada, o que possibilitou libertar 65 adoles-
centes. Destes, 58 tiveram progressão de 
medidas para semiliberdade, 02 foram 
encaminhados à Fazenda Esperança para 
tratamento toxicológico e 04 tiveram seus 
processos extintos;

• Realização de parceria com o Senac para 
propiciar a profissionalização do adoles-
cente, além do aprimoramento das 
relações humanas, a partir das oficinas 
temáticas ocorridas antes das atividades;

• Encaminhamento de 05 adolescentes para 
instituições de ensino formal e concessão 
de matrículas no ensino supletivo de 29 
adolescentes;

• Execução de ações nas áreas da saúde, 
esporte e lazer e religião. 

Projeto Trilhando Caminhos

O Trilhando Caminhos assegura o processo de 
cidadania dos adolescentes abrigados a partir 
da preparação para o mercado de trabalho. 
Atualmente, 9 adolescentes estão sendo 
contemplados com a qualificação profissional.

Projeto Portas Abertas

O Projeto Portas Abertas implementa ações 
que asseguram o processo de cidadania dos 
adolescentes em conflito legal, atendidos pela 
Fundação Renascer, a partir da preparação 
destes para o mercado de trabalho.
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O Projeto atendeu, durante o ano, 60 adoles-
centes/jovens egressos das medidas socio-
educativas de semiliberdade. Dentre esses 
atendimentos, 30 estão cursando a profissio-
nalização, 01 evadiu e 15 foram desligados.

Projeto Egressos/Progresso

O Projeto Egressos/Progresso atende aos 
adolescentes/jovens que residem em Aracaju 
e na Grande Aracaju após a desinstitucio-
nalização das medidas protetivas e socioe-
ducativas, principalmente, os adolescentes 
oriundos das audiências concentradas reali-
zadas pelo Poder Judiciário e reinseridos no 
núcleo familiar.

O Egressos/Progresso atendeu, durante o ano, 
202 (duzentos e dois) adolescentes/jovens 
egressos das medidas protetivas e socioedu-
cativas.

Desses atendimentos, 30 adolescentes foram 
encaminhados para estágio, recebendo 
mensalmente 50% do salário mínimo e cartão 
transporte; 94 foram encaminhados para 
acompanhamento pelo seu município de 
origem; 07 evadiram; e 37 foram desligados.
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15. SEGURANÇA 
PÚBLICA E JUSTIÇA
Com o objetivo de tornar o Sistema Estadual de 
Segurança Pública uma referência de organi-
zação moderna e eficiente, que promove 
ações de forma integrada em todas as regiões 
do Estado, com respeito ao cidadão e credibi-
lidade social, o Governo de Sergipe, através 
da Secretaria de Estado da Segurança Pública 
(SSP) vem realizando, nos últimos anos, ações 
de combate à criminalidade que resultaram 
nos seguintes dados estatísticos.

Entre 2008 e novembro de 2011, a Polícia 
Militar e a Polícia Civil retiraram das mãos de 
criminosos 4.377 armas de fogo de diversos 
calibres. No ano de 2011, a SSP contabilizou, 
até novembro, 1.240 armas apreendidas. 

Com a intensificação da luta contra o tráfico 
de drogas, aumentou o número de pessoas 
detidas por envolvimento com a prática 
criminosa. Em 2011, até o mês de setembro, 
foram presas pelas Polícias Civil e Militar 297 
pessoas envolvidas com o tráfico de drogas.

Ao todo, foram 329 homens e 57 mulheres 
encaminhadas ao sistema prisional, conforme 
demonstra a tabela abaixo.
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2011

PESSOAS PRESAS POR 
TRáFICo (APFD)

INQUÉRITOS ARMAS
VEÍCULOS 

APREENDIDOS

HOMENS MULHERES TOTAL INSTAURADOS ENVIADOS FOGO BRANCA CARRO MOTO

JANEIRO 31 8 39 26 30 6 0 5 5

FEVEREIRO 30 10 40 29 31 1 1 2 2

MARÇO 26 4 30 30 25 3 0 0 5

ABRIL 27 5 32 29 19 2 9 1 2

MAIO 26 3 29 29 14 3 5 3 4

JUNHO 19 4 23 25 39 4 0 0 1

JULHO 25 6 31 27 17 2 4 2 1

AGOSTO 29 4 33 27 34 2 15 0 4

SETEMBRO 34 6 40 30 19 5 1 3 8

OUTUBRO 20 1 21 27 11 0 0 2 5

NOVEMBRO 25 4 29 30 20 6 7 3 0

DEZEMBRO 37 2 39 33 60 4 6 4 6

TOTAL 329 57 386 342 319 38 48 25 43

Fonte: DENARC/SSP, 2012.

Os números apresentados são resultantes de 
ações desenvolvidas pela SSP através de inves-
timentos que o Governo de Sergipe realiza 
todos os anos. São eles:

Programa Combate à Criminalidade

Visando a agir de forma preventiva e eficiente 
no combate à criminalidade, o Programa em 
voga executou vários projetos importantes 
para o reaparelhamento da SSP, tais como:

• Projeto de Aquisição de Veículos para  
o Sistema Estadual de Segurança Pública 
(SESP), investindo R$ 126.499,98 na 
aquisição de 03 veículos tipo utilitário;

• Projeto de Aquisição de Materiais Bélicos 
para as Polícias Civil e Militar: foram 
adquiridas 150 granadas de pimenta e 
200 granadas indoor no valor total de  
R$ 67.302,00.

Programa Segurança Cidadã

No programa Segurança Cidadã, a SSP busca 
estruturar as unidades de Segurança Pública 
para garantir a eficiência no bom atendimento 
ao cidadão no momento da prestação de seus 
serviços públicos.

Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros

Para a reestruturação do Corpo de Bombeiros 
Militar de Sergipe, em 2011, a instituição foi 
contemplada com 74 conjuntos de roupas 
especiais de aproximação (calça e capa), no 
valor de R$ 196.439,96 para serem utilizadas 
pelos bombeiros em operações de combate a 
incêndio.
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Além disso, foram adquiridas uma ambulância 
de resgate e três picapes através do convênio 
com a Secretaria Nacional de Segurança 
Pública (SENASP).

Veículos imprescindíveis para a corporação 
também foram recuperados em 2011, a 
exemplo da escada mecânica, viatura da 
década de 1980 que foi restaurada com um 
investimento de R$ 198.600,00.

Ainda neste campo, o CBMSE adquiriu, com 
recursos próprios, dois carros de Auto Busca e 
Salvamento (ABS) no valor de R$ 644.000; um 
equipamento “Bambi” de combate a incêndio 
florestal (R$ 29.900); e, com recursos do 
Departamento de Trânsito de Sergipe (Detran-
SE), três jet skis da marca Yamaha com 1800 
cilindradas (R$ 180.000).

Existem ainda ações em andamento, iniciados 
os processos de aquisição em 2011.

EQUIPAMENTOS InVESTIMEnTo PREVISTo (R$)

06 AMBULÂNCIAS DE RESGATE 780.000

01 ônibuS dE tranSPOrtE dE trOPa (SEnaSP) 480.000

04 buGGyS Para Guarda-vidaS (SEnaSP) 128.000

20 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA 180.000

01 PlatafOrMa aérEa dE 54M (dEtran) 2.700.000

06 EQUIPAMENTOS DE DESENCARCERAÇÃO 225.600

04 TORRES DE ILUMINAÇÃO 104.000

TOTAL 4.597.600

UNIDADE/CIDADE InVESTIMEnTo (R$)

1º GRUPAMENTO/ADALTO BOTELHO 1.124.000

REVITALIZAÇÃO DO QUARTEL CENTRAL 131.000

GARAGEM DO 4º GRUPAMENTO 14.800

dEStaCaMEntO dE PrOPriá (EM COnStruçãO) 464.000

dEStaCaMEntO dE laGartO (EM COnStruçãO) 464.000

dEStaCaMEntO dE n. Sra. da Glória (SEdurb) 464.000

dEStaCaMEntO dE Canindé (CHESf) A CONVENIAR
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Reaparelhamento das Bases de Polícia 
Comunitária

Através do convênio celebrado com a Secre-
taria Nacional de Segurança Pública (Senasp), 
a SSP distribuiu equipamentos e aparelhos 
para 29 postos de Atendimento ao Cidadão 
(PACs) que dão apoio diário no policiamento 
de diversos conjuntos, bairros e loteamentos 
distribuídos na capital e Grande Aracaju. Cada 
PAC foi  beneficiado com mesa, armário, ar 
condicionado, impressora, aparelho para 
fax, longarina, ferro elétrico, aparelho de 
DVD, refrigerador, máquina fotográfica, entre 
outros.

Reaparelhamento dos CISPs

Com o objetivo de fortalecer ainda mais os 
Centros Integrados de Segurança Pública (Cisp), 
que trazem em seu bojo um novo conceito de 
atuação conjunta da Polícia Civil e da Polícia 
Militar, a Secretaria de Serviços Gráficos de 
Sergipe (Segrase) fez a adoção de mobiliários 
como longarinas, poltronas, cadeiras e mesas 
no valor estimado de R$ 66.114,73.

Reaparelhamento das Unidades Policiais

Por meio de uma parceria com o Detran, foram 
adquiridos instrumentos de visão noturna 
para serem utilizados pela tripulação do Grupo 
Tático Aéreo (GTA). Além disso, renovou-se 
e ampliou-se a frota locada da CPRv, toda 
equipada com computador de bordo e giroflex, 
passando de 16 para 20 viaturas. Também 
foram adquiridos vários equipamentos de 
segurança, como uniformes, coletes, botas, 
capacetes e computadores para o Getam.

Recuperação e Construção de Unidades 
Policiais

O Governo do Estado inaugurou a Delegacia 
Regional de Lagarto, que possui uma área 
total de 740,30 m2, com 484,68 m2 de área 
construída, e abriga a Delegacia Especial de 
Atendimento a Mulher. Essa Delegacia Regional 
dispõe de cinco gabinetes, oito cartórios, dois 
alojamentos, uma sala de custódia, quatro 
salas de passagem, uma cozinha ampliada, 
um almoxarifado, um arquivo e uma ampla 
recepção para receber a população.

Já em Santa Rosa de Lima e Carira, Centros 
Integrados em Segurança Pública (Cisp) foram 
inaugurados. Os Cisps concentram, no mesmo 
imóvel, unidades das forças policiais militares 
e civis com o objetivo de dar mais efici-
ência à prestação de serviços e à proteção à 
população.

Além disso, foram reformados e ampliados o 
Instituto de Identificação, pela 2ª vez depois 
de 15 anos; o Instituto Médico Legal (IML), que 
não sofria reformas havia 30 anos; a Acadepol; 
o CIOSP; a 2° Delegacia Metropolitana; e a 3° 
Companhia de Nossa Senhora da Glória. Por 
fim, foi construído o Posto Policial Militar da 
Caueira.
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Valorização Profissional

Capacitação. Esse foi um compromisso desen-
volvido pelo governo do Estado ao longo de 
2011, com diversos cursos realizados pela 
SSP. Dentre eles, estão o curso de capaci-
tação framework para sete especialistas 
em informática da SSP com o objetivo de 
agilizar a unificação de dados dos boletins 
de ocorrência (BOU) para que possam ser 
consultados integralmente pelas Polícias 
Civil e Militar; curso de Instrução de Nivela-
mento de Conhecimento (INC) para policiais 
civis, realizado na Academia Nacional da 
Polícia Federal em Brasília, tornando-os aptos 
a integrar a Força Nacional de Segurança 
Pública; I Curso de Tripulante Operacional 
(CTOp), realizado pelo Grupamento Tático 

Aéreo (GTA), com a finalidade de capacitar 
policiais militares e civis e bombeiros militares 
a atuar nas diversas ocorrências que envolvem 
o uso da aviação de segurança pública; curso 
de Mediação de Conflitos, capacitando 40 
servidores da segurança pública, tendo como 
um dos principais objetivos mostrar como 
buscar, através de um atendimento ao público, 
uma solução mais eficaz e proveitosa para 
que o cidadão resolva com maior facilidade 
seus conflitos interpessoais, o que reduz o 
número de procedimentos policiais; curso 
de investigação contra crimes cibernéticos, 
através da Academia de Polícia Civil de Sergipe 
(Acadepol), instruindo na investigação contra 
crimes cibernéticos, com o objetivo de quali-
ficar agentes e delegados no combate a crimes 
relacionados à internet. O curso teve a duração 
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de uma semana e contou com a participação 
de 31 alunos, entre delegados, agentes de 
Polícia Civil e oficiais da Polícia Militar.

Ações de Qualidade de Vida

O Governo do Estado acredita que a qualidade 
de vida pode influenciar no desempenho do 
trabalho diário, portanto, a SSP e a Acadepol 
realizaram o Curso de Realinhamento Postural 
para proporcionar aos servidores de segurança 
pública uma melhor condição no seu estado 
de saúde. Foram capacitadas 8 turmas de 15 
alunos cada, totalizando 120 profissionais 
atendidos com princípios de yoga, Pilates, 
técnicas de meditação e ginástica laboral.

Além disso, a Acadepol deu início ao Projeto 
Acadepol Itinerante. Esse projeto consiste em 
pesquisa de satisfação com os clientes internos 
da Superintendência de Polícia Civil do Estado 
de Sergipe. Além disso, realiza pesquisa sobre 
o condicionamento físico e saúde dos servi-
dores através de avaliações e programas de 
atividades físicas e de lazer com o objetivo de 
melhorar a qualidade de vida dos referidos 
policiais.

Ações de Prevenção à Violência e à Crimina-
lidade

A SSP, através da Acadepol, implantou o 
Projeto de Responsabilidade Social Beija-
-Flor em parceria com a Secretaria Nacional 
de Segurança Pública do Ministério da Justiça 
(SENASP/MJ). Esse projeto consiste na reali-
zação de ciclo de palestras sobre prevenção 
da violência para aproximadamente 840 
jovens estudantes, entre 10 e 17 anos, de 
quatro escolas públicas de Aracaju, além de 

aulas de inclusão digital. As palestras abordam 
questões sobre Violência e Criminalidade 
Juvenil, Grupos Vulneráveis, Tóxicos e Entor-
pecentes, Doenças Sexualmente Transmis-
síveis, Gravidez na Adolescência, Educação no 
Trânsito, entre outras.

Além desse, outros cursos, campanhas e 
eventos foram realizados em diversas partes 
do Estado, a exemplo da terceira edição do 
“Dia de Todas as Crianças” na orla de Atalaia. 
Nesse evento, o Departamento de Atendi-
mento aos Grupos Vulneráveis (DAGV) esteve 
presente com ações mobilizadoras para 
chamar atenção à proteção das crianças, 
com a apresentação de peças teatrais que 
abordaram assuntos como abuso e explo-
ração sexual de crianças e adolescentes, uso 
de drogas e bullying. Aconteceram também 
atividades de conscientização contra as 
drogas, ministradas em ambientes comuni-
tários, empresariais, igrejas, projetos sociais 
e organizações não-governamentais, por 
meio do Núcleo de Reinserção Social do 
Denarc, órgão que também é responsável 
pelo acolhimento e encaminhamento de 
viciados para centros especializados no 
tratamento de entorpecentes. Outro evento 
realizado foi o “Tire uma arma do futuro do 
Brasil”, que faz parte da Campanha Nacional 
do Desarmamento, com a instalação do 
Comitê pelo Desarmamento e a Favor da 
Vida com o objetivo de gerir a campanha 
pelo desarmamento, dar publicidade ao 
Estatuto do Desarmamento, criar postos 
civis de arrecadação de armas e contribuir 
para a redução dos índices de violência. 
Outros eventos foram a articulação e imple-
mentação de políticas de enfrentamento 
à homofobia; e as ações integradas com o 
Governo Federal para enfrentar o crack em 
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todo o país, visando a aumentar a oferta 
de tratamento de saúde aos usuários de 
drogas, enfrentar o tráfico e as organizações 
criminosas e ampliar as ações de prevenção.

Programa de Reestruturação do Sistema 
Penitenciário Estadual

Para prestar assistência ao preso e ao egresso, 
dotar de maior segurança o sistema prisional 
do Estado, ressocializar o preso e humanizar 
os estabelecimentos prisionais (melhorias na 
infraestrutura e capacitação dos servidores), a 
Secretaria de Estado da Justiça, durante todo 
o ano de 2011, realizou diversas ações do 
programa de Reestruturação do Sistema Presi-
diário, tais como: 

Ressocialização e Humanização das Mulheres 
Detentas

Com a transferência das internas para o novo 
Presídio Feminino (PREFEM) de Nossa Senhora 
do Socorro, as detentas passaram a usufruir 
de um espaço mais humano para a ressocia-
lização. O PREFEM oferta nova estrutura, que 
contempla salas de aula, consultório médico 
e odontológico, local para oficinas, berçário, 
quadra esportiva, capela, sala adaptada para 
idosos e deficientes etc. 

Devido às condições humanas e de infraes-
trutura, o PREFEM foi reconhecido nacio-
nalmente pelo Ministério da Justiça como 
exemplo de respeito às mulheres que se 
encontram em cumprimento de pena. No 
presídio, as detentas têm a oportunidade de 
acesso ao mercado de trabalho através do 
Projeto Florescer, em parceria com o Sebrae, 
em que há a oferta de cursos para possibilitar 

a geração de renda. Um desses cursos foi o 
de capacitação das presas para manusear as 
máquinas de costura, possibilitando dar início 
à produção dos uniformes, lençóis e toalhas 
para os presos do sistema prisional sergipano. 
Além disso, a produção foi ampliada para as 
confecções de trabalhos artesanais que foram 
expostos e vendidos na Feira de Sergipe.

Ainda com o foco na ressocialização das 
internas, foi realizada a 5ª Semana Mãe 
Mulher, quando, durante uma semana, foram 
realizadas atividades voltadas à beleza, saúde, 
cultura e lazer, proporcionando reflexões sobre 
o universo feminino e do papel da mulher no 
mundo. 

Capacitação e Geração de Emprego

Para dar uma nova chance aos presidiários 
através da educação, o Governo do Estado 
possibilita a capacitação dos presos e presas 
no sistema carcerário. A SEJUC realiza, desde 
2007, Provas de Supletivo em todas as 
unidades prisionais do estado com vigência até 
24.05.2013. Além disso, executa o Programa 
de Cursos da Educação de Jovens e Adultos 
(PROEJA) do sistema prisional sergipano, 
iniciando prioritariamente com a alfabeti-
zação e estendendo-se progressivamente 
aos níveis de Ensino Fundamental, Médio e 
Exames Supletivos. Com a oferta destes cursos 
e formações, 74 internos puderam participar 
do Enem (Exame Nacional de Ensino Médio) 
de 2011.

Nas 08 unidades prisionais do Estado, são 
oferecidas também aulas do Programa Sergipe 
Alfabetizado, uma ação que visa a proporcionar 
aos internos acesso à educação e à profissio-
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nalização. Além dele, a SEJUC promoveu um 
Concurso de Redação, com o Tema “Sempre 
é tempo de Aprender”. Também implantou o 
“Projeto Biblioteca vai às celas”, no COMPAJAF, 
para o qual recebeu doações de livros de 
entidades públicas e privadas, de ONGs e da 
sociedade em geral, visando à ressocialização 
através da educação.

Através do projeto Pintando a Liberdade, uma 
parceira entre o Ministério do Esporte e a 
SEJUC, foi investido, em 2011, o valor de R$ 
880.751,01, com o propósito de confeccionar 
31.600 itens esportivos. As 31.000 bolas e os 
600 pares de redes foram distribuídos aos 

diversos segmentos envolvidos com projetos e 
programas sociais através do esporte. Exemplo 
disso foi a distribuição de 1.295 bolas (37 kits 
com bolas de 5 modalidades esportivas) às 
escolas públicas estaduais e municipais nos 
municípios de Nossa Senhora da Glória e Poço 
Redondo.

Cidadania, Saúde e Lazer

Diversos projetos voltados para a orientação 
e informação do preso quanto à prevenção 
e manutenção da sua saúde são desenvol-
vidos nas unidades prisionais. O Programa 
Saber Saúde, no COMPAJAF, por exemplo, 
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visa a passar informações sobre doenças 
(pneumonia, tuberculose, hanseníase, 
hepatite, DST/Aids) aos internos e servidores 
dessa unidade prisional. Ademais, palestras 
informativas sobre DST/Aids e Drogas foram 
realizadas na Cadeia Pública Territorial de 
Nossa Senhora do Socorro e na Penitenciária 
Estadual de Areia Branca, com o intuito de 
orientar o detento sobre a prevenção das 
DST/Aids e o problema das drogas. Além das 
palestras, campanhas de vacinação, de testes 
e de exames preventivos são realizadas nas 
unidades prisionais para garantir a saúde dos 
detentos. 

Já no Hospital de Custódia e Tratamento 
Psiquiátrico de Aracaju, foi realizada a Gincana 
Terapêutica, com apresentação de coral, 
teatro, trava-línguas por parte dos internos 
e apresentação do Grupo Cultural para 
integrar os presos custodiados com problemas 
psíquicos.

No esporte, várias unidades prisionais 
promovem campeonatos de futebol e futsal 
interno ou entre unidades, que contam, na 
maioria das vezes, com a participação dos 
familiares e amigos dos detentos.

Reforma, Capacitação e Suprimento das 
Unidades

Para erradicar o subregistro no Estado de 
Sergipe, em 2011, foram entregues kits 
contendo material de informática e mobiliário 
para equipar as maternidades/hospitais e 
cartórios de registro civil de nascimento. 
Ademais, 55 funcionários de hospitais públicos 
e privados foram capacitados para operacio-
nalizar o sistema para emissão de registro civil.

Para alcançar maior qualidade e melhores 
condições de trabalho aos Guardas e Agentes 
Penitenciários, a SEJUC realizou o Curso de 
Combate em Ambiente Confinado, capaci-
tando 120 servidores em técnicas especiais 
de condutas, ações individuais e coletivas. O 
investimento da SEJUC para a realização do 
curso foi de R$ 116.015,00.

Para a estruturação das unidades prisionais, 
foram doados 02 carros tipo cela pelo Minis-
tério da Justiça, devidamente adaptados 
para o transporte de presos; distribuídos 
kits de informática (computador, no-break e 
impressora laser colorida) para as 08 (oito) 
unidades prisionais, com o objetivo de dotá-las 
de maior infraestrutura para uma melhor 
operacionalidade; além da aquisição de 100 
rádios HTs e 35 Carabinas PumpAction CBC 
Tática 12, dotando com maior seguranças as 
unidades prisionais.
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Para melhorar o serviço de atendimento à saúde 
do detento, foram doadas 02 ambulâncias 
pelo Ministério da Justiça, dotadas de equipa-
mentos para remoções de urgência, visando a 
agilizar o atendimento à saúde dos internos em 
Sergipe. Além disso, foram adquiridos equipa-
mentos de saúde (médico e odontológico) 
para as 06 Unidades Prisionais de Sergipe, no 
valor de R$ 211.291,06, para que o Estado 
de Sergipe seja qualificado de acordo com 
as exigências do Plano de Saúde no Sistema 
Penitenciário (PNSSP). Além da aquisição dos 
equipamentos, parcerias estão sendo estabe-
lecidas com a Secretaria de Estado da Saúde 
e Secretarias Municipais de Saúde a fim de 
disponibilizar profissionais de saúde para 
compor as equipes que atuarão nos estabele-
cimentos prisionais.

Estão em andamento ainda a Reforma e 
Ampliação do Presídio de Nossa Senhora da 
Glória, no valor de R$ 1.551.075,13, onde 

serão criadas 24 novas vagas; a do Presídio 
Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza, 
sendo criadas 120 novas vagas, cujo valor é 
de R$ 5.160.017,17; e a construção da Cadeia 
Pública Territorial de Estância, orçada no valor 
R$ 5.282.999,90, onde serão criadas 196 
novas vagas. Ademais, está em processo a 
elaboração do projeto de reforma e ampliação 
do Hospital de Custódia e Tratamento Psiqui-
átrico, contemplando as exigências da Anvisa, 
onde serão criadas 19 novas vagas, no valor 
total de R$ 1.374.887,86.

Plano Estadual para Reinserção do Preso e 
Egresso à Sociedade

No intuito de levantar a realidade prisional em 
Sergipe, foi assinado Termo de Cooperação 
Técnica entre a SEJUC e demais secretarias de 
Estado, visando à implementação de ações 
conjuntas que assegurem a realização de 
estudos e pesquisas aplicadas em Violência, 
Criminalidade e Cidadania, principalmente a 
respeito de temas concernentes às Políticas 
Públicas de Segurança no Estado de Sergipe. 
Não obstante, foi formada a Comissão Interse-
torial para Estudo e Humanização do Sistema 
Prisional, com participação de vários órgãos 
públicos e entidades, no intuito de elaborar a 
Política Estadual para Reinserção do preso e 
do egresso na sociedade.

Programa Assistência Cidadã

Com vista a estimular o exercício da cidadania 
através da intensificação de ações de assis-
tência à população, em que estão inclusas a 
assistência judiciária e a proteção ao consu-
midor e ao deficiente, a SEJUC realizou, 
em 2011, diversas ações voltadas para a 
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cidadania. Ela investiu recursos para a estru-
turação e funcionamento das suas unidades 
e órgãos; patrocinou e estimulou a produção, 
com mão-de-obra de presos, de artesanatos, 
móveis e confecções nas unidades do sistema 
prisional, com a respectiva organização de 
Feiras na Praça General Valadão em Aracaju, 
para venda e demonstração desses produtos 
à sociedade; realizou treinamentos de quali-
ficação e capacitação profissional; instaurou 
procedimentos administrativos buscando 
identificar infratores, vítimas e elementos que 
provocam distorções no sistema prisional; 
além de adquirir de equipamentos de 
segurança para o sistema prisional.

Mutirões de Execução Penal

Os Mutirões de Execução Penal fazem parte 
das ações anuais que  Defensoria Pública do 
Estado realizou em 2011. Foram feitos 925 
atendimentos nas 08 unidades prisionais, 
além de 931 atendimentos aos familiares dos 
internos do sistema prisional. 

Procon

Com ações voltadas para o esclarecimento 
e defesa do consumidor, o Procon realizou 
diversas ações ao longo de 2011, tais como: 
mutirão de audiências conciliadoras; fisca-
lização e orientação dos consumidores de 
material escolar e dos seus direitos de comprar 
apenas os itens relacionados ao processo 
didático pedagógico do aluno, com vedação 
de material de uso coletivo. Além disso, parti-
cipou da comissão que buscou solucionar 
a suspensão dos serviços de pediatria em 
consultórios de 14 Planos de Saúde em 
Sergipe. Também se reuniu com os represen-

tantes de redes de supermercados, objeti-
vando o cumprimento da Lei Municipal de nº 
3.490, que determina o tempo máximo de 20 
minutos na fila.

Paralelamente a essas ações, fez campanhas 
de educação e conscientização dos direitos 
do consumidor junto às escolas através do 
Projeto Procon Vai à Escola; e implantou 
o Procon Móvel, um investimento de R$ 
372.764,70, dinamizando o atendimento 
ao público com aquisição de uma unidade 
móvel de para atender e promover as ações 
de orientações, esclarecimentos e resoluções 
de conflito acerca dos direitos previstos no 
Código do Consumidor. Juntamente com a 
Sefaz, deu início a uma operação conjunta 
para fiscalizar estabelecimentos comerciais, 
no sentido de que cumpram a determinação 
do novo programa de incentivo à cidadania e 
justiça fiscal – Nota da Gente.

Programa Segurança No Trânsito

Visando a contribuir para a implementação de 
soluções para os problemas e para a garantia 
da segurança do trânsito em Sergipe, o Depar-
tamento Estadual de Transito (Detran) vem 
desenvolvendo atividades e serviços que 
levem à conscientização, educação e fiscali-
zação do trânsito.

Municipalização do Trânsito

 O Detran vem apoiando os municípios sergi-
panos para que planejem, fiscalizem e imple-
mentem a municipalização do trânsito, através 
da realização de estudos e projetos de viabi-
lidade técnica e implantação de sinalizações 
nas vias urbanas dos municípios.
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Ademais, vem promovendo a formação e 
qualificação dos profissionais do Trânsito, com 
a oferta de cursos de capacitação para agentes 
de trânsito, com carga horária de 130 horas-
-aula, para que iniciem suas atividades de 
fiscalização nas vias urbanas dos municípios 
de Canindé de São Francisco, Propriá, N. S. 
da Glória e Carmópolis. Por fim, capacitou 
cerca de 300 motociclistas do município de 
Itabaiana para exercerem a função de condu-
tores de mototáxi.

Educação para o Trânsito

Investindo na educação no trânsito, com a 
missão de formar motoristas e pedestres 
conscientes no trânsito, o Detran vem desen-
volvendo trabalhos educativos através dos 

projetos “Brincando e Aprendendo” e “Transi-
tando nas Escolas”, além de participar de 
eventos e atividades realizadas com crianças 
e jovens das escolas públicas e privadas. Com 
isso, visa à disseminação do conhecimento, 
à reflexão e à mudança de comportamento 
do cidadão, a fim de tornar o trânsito mais 
humano e seguro para todos.

Por meio da realização de Campanhas Educa-
tivas, o Detran participou da Semana Nacional 
do Trânsito com o intuito de orientar e sensi-
bilizar motoristas e pedestres, em diversos 
pontos do Estado, sobre a preservação da vida 
no trânsito através de palestras realizadas em 
sua unidade móvel.
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1° Carteira de Habilitação 

Outro serviço realizado pelo Detran é a 
oferta de curso gratuito para a aquisição da 
1° Carteira Nacional de Habilitação (CNH), 
dentro de sua unidade móvel, que percorre 
vários municípios sergipanos. Aulas teóricas 
são realizadas seguidas por aulas práticas, 
em automóveis do próprio Detran, com o 
objetivo de contemplar o cidadão que não tem 
condições de arcar com os custos e o desloca-
mento para retirar a CNH.

O programa teve início em 09 de junho de 
2009, com a primeira turma de candidatos ao 
processo de obtenção da 1ª habilitação. Cada 
turma possui em média 20 alunos, que são 
submetidos a 45 horas-aula teóricas e 20 horas-
-aula práticas. Após aprovação nas avaliações 
teórica e prática, os alunos recebem a carteira 
de 1ª habilitação. Em 2011, foram concluídos 
os processos de alunos matriculados em 2010. 

Reestruturação e Modernização da Gestão

Promover a melhoria física e humana de suas 
unidades para melhor atender ao cidadão é 
uma das metas concretizadas pelo Detran em 
2011. Dentre elas estão: 

• Integração da CPRV à estrutura tecno-
lógica do Detran;

• Reestruturação dos Postos de Fiscalização 
da CPRV, com a renovação e ampliação de 
toda a frota locada, aumentando para 20 
viaturas equipadas com computador de 
bordo e giroflex;

• Início da implantação do sistema de 
Biometria para a aquisição da CNH;

• Implantação dos serviços do Detran no 
CEAC Móvel, CEAC Rua do Turista e UNAT 
Socorro;

• Reestruturação dos equipamentos 
computacionais, sistemas de infor-
mações, comunicação, lógico e elétrico 
das diversas unidades do Detran;

• Realização de diversos cursos de capaci-
tação para a qualificação dos servidores;

• Reforma do prédio sede do Detran;
• Aquisição de um caminhão boiadeiro e 

guincho para a retirada dos animais soltos 
nas rodovias de trânsito estaduais, a fim 
de evitar possíveis acidentes, inclusive 
com mortes, para apresentação no 
exercício de 2012;

• Posse dos servidores excedentes do 
concurso público realizado em 2010 do 
Detran. Foram convocados 21 servidores 
para o cargo de Assistente de Trânsito, a 
fim de suprir as necessidades de servi-
dores das unidades de atendimento 
localizadas na capital e nas Ciretrans de 
Propriá, Itabaiana, Nossa Senhora da 
Glória, Carmópolis, Lagarto e Estância.
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16. CULTURA, DESPORTO 
E LAZER
CULTURA

Em 2011, a Secretaria de Estado da Cultura 
avançou na proposta de incluir Sergipe nas 
discussões e decisões contemporâneas acerca 
das políticas públicas na área da cultura, 
promovendo uma maior articulação com os 
agentes culturais sergipanos e instituições 
governamentais e não-governamentais. Para 
isso, buscou-se atuar em consonância com 
políticas culturais nacionais, avançando na 
validação de novos mecanismos de gestão, na 

legislação cultural, ampliando a intersetoria-
lidade e a transversalidade.

Além disso, a gestão foi guiada de modo a 
garantir acesso aos bens culturais e meios 
necessários para a expressão simbólica, 
promovendo a auto-estima, o sentimento de 
pertencimento, a cidadania, o protagonismo 
social e a valorização da diversidade cultural. 

Programa Nossa Cultura, Nossa História 

As atividades desenvolvidas neste programa 
visam a proporcionar à população do Estado o 
acesso à produção cultural sergipana, nacional 
e internacional; a interiorização por meio da 
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implantação e manutenção de espaços e 
pontos de cultura; e fortalecer ações e inicia-
tivas através dos projetos desenvolvidos pela 
Secult, suas unidades e em parceria com 
representantes da sociedade civil, em busca 
do fortalecimento da diversidade cultural e 
étnica de Sergipe.

Capacitação de Agentes Culturais e Artistas

O Estado de Sergipe apresentava um histórico 
inexpressivo de participação em editais e 
premiações culturais nacionais. Uma das 
principais causas disso era a falta de conhe-
cimento, seja sobre a abertura das seleções 
públicas seja sobre a elaboração de projetos 
culturais e captação de recursos. A Secult 
realizou cursos e oficinas para enfrentar essa 
situação, a exemplo do projeto “Birô Cultural”, 
totalizando 188 agentes culturais capaci-
tados, envolvendo um total de39 municípios 
sergipanos; o Workshop Elementos Atuais da 
Gestão Cultural (Secult e Itaú Cultural), com 
oitenta agentes culturais treinados; e a Oficina 
Lei Rouanet (MinC).

Na área da música, a Secult realizou oficinas de 
capacitação em parceria com o Ministério da 
Cultura e o Sebrae, que possibilitaram aprimo-
ramento das cadeias produtivas da música, 
através da gestão das carreiras e de oficinas 
técnico-artísticas com profissionais da área de 
produção de palco (“roadagem”), iluminação, 
produção musical e técnica de áudio. A oficina 
de “Roadagem” (módulo avançado) atendeu 
30 alunos. Para as bandas filarmônicas, foram 
realizados cursos e workshops de aprimora-
mento em trompete, sax, flauta, percussão, 
em parceria com a Yamaha do Brasil e Indús-

trias Adah, que aconteceram no Centro de 
Criatividade e Conservatório de Música.

Na área de museus, houve um esforço para 
qualificar a gestão dos museus estaduais, 
através da realização de oficinas em parceria 
com o Instituto Brasileiro dos Museus (Ibram), 
vinculado ao Ministério da Cultura (MinC), 
e com a Universidade Federal de Sergipe, 
que também colaboraram para a melhoria 
da qualidade dos serviços públicos, objetivo 
integrante do programa de Modernização da 
Administração Pública Estadual. Foram reali-
zadas as oficinas de “Preservação e Conser-
vação de Museus” e de “Planejamento Museo-
lógico”, que, ao todo, reuniram um público 
estimado de 40 pessoas.    

Na área do audiovisual, a Secult, em parceria 
com o Centro de Audiovisual Norte Nordeste 
(CANNE) e apoio do Núcleo de Produção Digital 
Orlando Vieira (NPDOV/Funcaju), promoveu a 
Oficina de Continuidade Cinematográfica, que 
atendeu mais de 20 participantes da capital e 
interior do Estado. 

Na área de artes cênicas, o Projeto Sergipe 
em Cena realizou, em 2011, 18 oficinas de 
aperfeiçoamento nas áreas de interpretação 
teatral, expressão corporal, expressão vocal, 
técnicas circenses, maquiagem, cenário, 
figurinos e adereços, direção teatral, elabo-
ração de projetos culturais, dança contempo-
rânea, consciência do movimento, movimento 
corporal para o teatro, arqueologia do 
movimento, direção teatral e voz no teatro. 
Essas oficinas foram realizadas nos mais 
variados pólos sergipanos e foram capacitados 
aproximadamente 150 agentes culturais. 



149

Incentivo à Produção Cultural

Em 2011, a Secult deu continuidade ao 
Programa Mais Cultura, realizado por meio de 
convênio com o Ministério da Cultura, que dá 
apoio financeiro a instituições da sociedade 
civil organizada, selecionadas em seleção 
pública realizada em 2009. Estima-se que o 
total das ações do programa em Sergipe atinja 
mais de 20 a 30 mil pessoas direta e indire-
tamente, entre estudantes da rede pública de 
ensino, populações de baixa renda habitando 
áreas com precárias ofertas de serviços 
culturais, adolescentes e jovens adultos em 
situação de vulnerabilidade social e habitantes 
de diversos municípios sergipanos.

Em 2010, foram selecionados 14 Pontos 
de Cultura no primeiro edital de Pontos de 
Cultura de Sergipe. Esses Pontos formalizaram 
convênio com o Estado e a maioria recebeu 
a primeira e segunda parcela do desembolso 
em 2011. Outros 16 Pontos de Cultura foram 
selecionados em 2011, através de edital, e já 
receberam a primeira parcela no final do ano 
para darem início às suas ações. Atualmente, 
todos os 8 territórios sergipanos já estão 
contemplados com pelo menos um Ponto de 
Cultura. 

Em 2011, a Secult lançou diversos editais, com 
o objetivo de motivar a produção, circulação e 
divulgação cultural em diversas esferas.
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O edital de Apoio à Formação, Produção e 
Circulação Cultural Interna teve o objetivo 
de garantir recursos financeiros totais ou 
parciais a entidades culturais, produtores, 
artistas, grupos e manifestações culturais do 
Estado. Cada projeto contemplado recebeu 
um incentivo no valor de R$ 5 mil. Cinco áreas 
foram beneficiadas com o Edital de Formação, 
Produção e Circulação Cultural Interna. 
São elas: Audiovisual; Artes Visuais; Artes 
Cênicas; Festivais de Música; Oficinas, Cursos 
e Seminários. 

O edital de Novas Composições de Forró 
selecionou trinta artistas para as mostras compe-
titivas do Festival Alumiar. Foram contemplados 
quatro artistas nas categorias: Melhor Intér-
prete; Melhor Instrumentista; Melhor Canção; 
e Melhor Música Instrumental. O evento teve 
como objetivo revelar novos talentos sergipanos 
e fomentar o mercado musical de grupos de 
forró, compositores e instrumentistas, estimu-
lando a formação de público para novos 
artistas do gênero e instigando a produção e 
inventividade de jovens músicos. 

O edital de Apoio à Produção de Obras Audio-
visuais Digitais de Curtas Metragens faz parte 
do Projeto Orlando Vieira e visa a contemplar 
cinco projetos de curtas metragens digitais 
de até 15 minutos, nas categorias Ficção e 
Documentário.  O investimento será de R$ 
150 mil e o resultado deve ser divulgado no 
primeiro trimestre de 2012. Visando a garantir 
mais legitimidade e transparência à ação, o 
edital foi construído em parceria com o Fórum 
do Audiovisual de Sergipe.

O Edital de Intercâmbio e Difusão Cultural teve 
por objetivo promover a difusão e o inter-

câmbio da cultura sergipana nas áreas das 
artes visuais, artes cênicas, música, patrimônio 
cultural, audiovisual e outras expressões 
culturais. Através dessa iniciativa, a Secretaria 
de Estado da Cultura visa a apoiar os artistas 
financeiramente no custeio de transportes, 
técnicos e estudiosos em eventos culturais 
nacionais e internacionais. O projeto apoiou 
onze grupos/artistas do Estado em atividades 
culturais ocorridas em outras partes do país e 
do mundo.

O edital da Arena Multicultural seleciona 
artistas sergipanos para fazer parte da progra-
mação do Verão Sergipe 2012. Essa foi a 
terceira edição do edital, que visa à formação 
de plateia para novos talentos da música 
sergipana. Ao todo, quase 60 artistas e grupos 
musicais inscreveram seus trabalhos para 
participar da seleção. 

Circulação, Acesso e Promoção de Bens e 
Produtos Culturais e da Diversidade 

Na área de Audiovisual, a Secult lançou 
o Projeto Orlando Vieira, que faz uma 
homenagem aos 80 anos de um dos maiores 
artistas sergipanos, o ator Orlando Vieira. Um 
dos objetivos foi propiciar ao público o conhe-
cimento de sua obra, bem como um resgate da 
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realidade histórica na difusão do audiovisual 
e na qualificação técnica dos profissionais da 
área. A iniciativa abrangeu uma série de ações 
como exibição de filmes com acesso gratuito, 
oficinas, mesas redondas, mostras fotográ-
ficas, além da digitalização de todo acervo 
documental e de fotos do artista homena-
geado.

Na área de Literatura, Livro e Leitura, o ano 
de 2011 foi marcado por resultados expres-
sivos. A primeira edição do evento Encontros 
de Literatura 2011 aconteceu durante três 
dias no Centro de Convenções de Sergipe 
e reuniu um grande público formado 
por estudantes, pesquisadores e outros 
interessados no universo do livro, leitura e 
literatura. O Encontro só foi possível graças à 
parceria entre a Secult e o Fórum Permanente 
de Literatura, Livro e Leitura de Sergipe. 

A Biblioteca Pública Epifânio Dória (BPED) 
atendeu aproximadamente 26.233 usuários, 
oriundos dos diversos bairros da capital, de 
cidades sergipanas e de outros Estados. A 
BPED ampliou seu horário de funcionamento e 
destacou-se na execução de ações para acesso 
das pessoas com deficiência visual, através da 
dinamização de sala com acervo em Braille. 
Buscando apoio e articulação com instituições 
locais e nacionais, empresas e produtores 
culturais, foram realizadas diversas atividades 
pontuais e sazonais, como o projeto Livro Vivo 
– Leitura para a Cidadania; cursos e encontros; 
Festival de Quadrinhos; lançamentos de 
livros; exposições temáticas e comemorativas; 
teatro; música; e cinema.

O Comitê Sergipano do Programa Nacional de 
Incentivo à Leitura (Proler), em parceria com a 
Fundação Biblioteca Nacional, continuou seu 
trabalho de promoção de práticas leitoras, 
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formação de agentes multiplicadores de 
leitura e valorização e utilização de biblio-
tecas, com destaque para as Rodas de Leitura 
realizadas regularmente.

Com a participação ativa da BPED e da 
Biblioteca Infantil Aglaé Fontes, a Secult está 
articulando a elaboração do Plano Estadual do 
Livro, Leitura e Literatura, para discutir ações 
da cadeia criativa, produtiva e mediadora do 
livro em Sergipe. O Plano Estadual é uma das 
metas do Plano Nacional de Livro e Leitura 
(PNLL), tendo como finalidade mobilizar, 
capacitar e assessorar prefeituras e secretarias 
de Educação e Cultura para o desenvolvimento 
de políticas locais de incentivo à leitura.

O I Festival de Teatro Sergipano foi um marco 
para a cultura e artes no Estado. A ideia do 
festival existe desde 1984 e era uma reivindi-
cação antiga dos grupos de teatro de Sergipe. 
Foram 15 dias de apresentações teatrais em 

espaços fechados e abertos da capital. Entre 
os objetivos do evento, está a formação de 
público para o teatro local, além do incentivo 
à circulação da produção teatral sergipana 
e o intercâmbio com a produção de outros 
Estados.

A dança também marcou forte presença 
na pauta de ações da Secult em 2011. A 
modalidade foi contemplada através da 
V Semana de Dança de Sergipe, realizada 
no Teatro Tobias Barreto. A programação 
dessa edição contou com apresentações de 
21 companhias que representaram os mais 
diversos gêneros da expressão corporal e 
foram realizadas oficinas. O evento, realizado 
pela Secult e pelo Banese, foi idealizado 
dentro do projeto “Sergipe em Cena” e contou 
com a parceria da Universidade Federal de 
Sergipe (UFS), do Fórum Unificado de Circo, 
Dança e Teatro, do Sindicato dos Artistas de 
Sergipe (Sated-SE), da Confederação Brasileira 
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da Dança em Sergipe (CBDD-SE), do Banco do 
Nordeste, do Sesc, do Senac e da Fundação 
Aperipê. 

A edição 2011 da Arena Multicultural Verão 
Sergipe continuou sendo um verdadeiro 
espaço para a diversidade musical dos artistas 
sergipanos, dando oportunidade de o público 
sergipano conhecê-los. A seleção dos artistas 
ocorreu por meio de edital público.

O I Festival de Novas Composições de Forró 
– Projeto Alumiar, parceria com a Fundação 
Aperipê, visou a incentivar a produção musical 
inédita do gênero em diversas categorias. 
Foram selecionados 23 candidatos para 
disputar a categoria “Letra e Música” e sete 
para a categoria “Música Instrumental”. O 
Alumiar distribuiu um total de R$ 12 mil em 
premiação e, em 2012, será lançado um CD 
com as canções finalistas.

No segmento de bandas filarmônicas, o 
Projeto Liras Sergipanas/Pra Ver a Banda Tocar 
realizou 28 concertos ao longo do ano de 2011. 

O público estimado foi de cinco mil pessoas. 
As apresentações quinzenais ocorreram na 
Praça Fausto Cardoso, em Aracaju. Além disso, 
a Secult confeccionou 1.000 cópias do CD 
“Music from Sergipe/Sergipe Exporta Som”, 
que permitiu o apoio a ações de exportação 
da música sergipana.

O ano de 2011 foi marcante para a Orquestra 
Sinfônica de Sergipe (ORSSE). O grupo realizou 
uma das suas mais expressivas temporadas 
e difundiu a música clássica, formou plateia 
e fomentou a cultura nos quatro cantos do 
Estado através dos projetos como Sinfonia 
do Saber, Sons da Catedral, Domingo no 
Parque, Música de Câmara e Orquestra na 
Estrada, a ORSSE. Foram aproximadamente 40 
apresentações e um público estimado em 20 
mil pessoas prestigiando música clássica em 
diversos pontos do Estado.

No campo da promoção das culturas 
populares, ações como o Arraiá do Povo, 
Agosto para Todos, Arraiá do Arranca Unha e 
Círculo de Ogãs foi possível valorizar e divulgar 
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as manifestações culturais tradicionais, com 
participação de grupos folclóricos, quadrilhas 
juninas, grupos afro-brasileiros, dentre outros.

O Arraiá do Povo 2011 contou com a parti-
cipação de 100 atrações, entre forrozeiros, 
trios de forró pé-de-serra, quadrilhas juninas 
e grupos folclóricos. Nos concursos de 
quadrilhas do Centro de Criatividade (o Arraiá 
do Arranca Unha, com 25 anos de existência) 
e no Gonzagão, mais de 80 quadrilhas juninas 
de diferentes municípios apresentaram seu 
bailado popular. 

O Projeto Agosto para Todos celebrou as mais 
autênticas manifestações folclóricas do Estado 
durante sete dias, nos municípios de Aracaju, 
São Cristóvão e Laranjeiras. Apresentações 
artísticas, debates e oficinas fizeram parte da 
vasta programação do evento, que teve como 
principal objetivo celebrar o mês do Folclore 
no Estado. O ponto alto da programação ficou 
por conta do cortejo folclórico pelas ruas da 
capital sergipana, que reuniu dez grupos folcló-
ricos de várias regiões do Estado e mostrou à 
população de Aracaju as típicas manifestações 
da cultura popular.

Em 2011, diferentes atividades foram reali-
zadas nos museus geridos pela Secult, com 
o objetivo de tornar esses equipamentos 
culturais mais dinâmicos e integrados à 
sociedade, com destaque para a 5ª Primavera 
nos Museus. O evento integrou os três museus 
de Laranjeiras e São Cristóvão com exposições 
e apresentação teatral na Casa de Cultura João 
Ribeiro, com um público rotativo estimado em 
1.500 pessoas. No Museu Histórico de Sergipe, 
ocorreu a segunda edição do Círculo de Ogãs, 
com a realização de palestras, apresentações 

culturais, cortejo, ato ecumênico, mesa 
redonda e manifestações afro e indígena. 
O evento foi realizado em parceria com a 
Prefeitura Municipal de São Cristóvão e com 
o Iphan-SE, atingindo um público rotativo 
estimado em 500 pessoas.

O Palácio Museu Olímpio Campos (PMOC) 
tem envidado esforços no sentido de desen-
volver ações estruturantes para manutenção e 
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ampliação do interesse das pessoas em visitar 
esse espaço cultural, o que proporcionou o 
acesso de quase vinte e quatro mil pessoas em 
2011. As principais ações desenvolvidas foram: 
projeto Férias no Museu; exposições; apresen-
tação do quinteto de metais da filarmônica 
de Itabaiana; apresentação de quarteto da 
ORSSE; Projeto Cinexperiência; apresentação 
de grupos artísticos; cursos; e palestras. 

Na área de recuperação e preservação do 
patrimônio e dos equipamentos culturais, a 
Secult trabalhou em articulação com o Iphan 
para a assinatura do acordo de cooperação 
que irá realizar obras de recuperação em 
prédios públicos nas cidades de Aracaju, São 
Cristóvão e Laranjeiras. O Teatro Atheneu 
fechou temporariamente suas portas para 
uma reforma histórica, que envolveu toda a 
sua estrutura e deve ser concluída em 2012. 
Foram realizados reparos de emergência no 
Teatro Tobias Barreto. O Teatro Lourival Batista 
está fechado para reformas que envolvem 
recuperação da cobertura e do forro, pintura 
e limpeza do auditório.

Buscando fomentar articulação e fortale-
cimento institucional, o Fórum de Políticas 
Culturais trouxe para Sergipe dirigentes do 
Ministério da Cultura, que explanaram sobre 
as diretrizes da atual gestão do MinC, de 
modo a ampliar a visão dos agentes e gestores 
culturais sergipanos sobre as políticas públicas 
federais. A Secult realizou também, em sintonia 
com a Secretaria de Fomento e Incentivo à 
Cultura do MinC, oficinas e encontros visando 
a promover uma maior participação do 
empresariado sergipano no apoio a projetos 
culturais através das leis federais de incentivo 
à cultura, promovendo esclarecimentos sobre 
estes mecanismos de fomento junto a contabi-
listas, empresários e produtores culturais.

De modo geral, a Secult buscou, em 2011, 
ampliar e sedimentar as parcerias com insti-
tuições públicas e privadas de diferentes 
esferas para a promoção da cultura e reali-
zação de projetos, tais como o Sebrae-SE, 
Sesc-SE, Senac-SE, Itaú Cultural, Fundação 
Joaquim Nabuco, Iphan-SE, entre outros.
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DESPORTO E LAZER

O Governo do Estado vem nos últimos anos 
desenvolvendo política de valorização do 
esporte amador e fundamentação das escolas 
de esportes, o que tem feito de Sergipe um 
celeiro de atletas de grande nível. A Secretaria 
de Estado do Esporte e do Lazer (SEEL) é o 
órgão que tem a competência legal de elaborar 
e implantar planos, programas e projetos nas 
áreas de esporte e de lazer.

Apoio ao Esporte Cidadão – Sou Parceiro

Dentro do Plano de Inclusão Social Através 
do Esporte, a SEEL lançou o programa “Sou 

Parceiro”, que é desenvolvido em parceria 
com instituições da sociedade civil organizada 
e tem o intuito de promover a inclusão social 
de meninos e meninas de baixa renda. O 
programa dá suporte a três projetos: Adote 
o Esporte, Buscando o Sonho e Vida Alegre. 
O Sou Parceiro assiste, por meio do esporte, 
portadores de deficiência e, em 2011, atendeu 
100 atletas nessas condições.

O Vida Alegre é um projeto executado em 
parceria com as prefeituras, que tem o 
objetivo de contribuir para alavancar a prática 
da atividade esportiva entre jovens que já 
concluíram o ensino médio. Utiliza-se o esporte 
como forma de ocupação para esses jovens, 
resgatando-os do convívio com a margina-
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lidade, livrando-os do consumo de drogas. 
Em 2011, o projeto atendeu 900 crianças com 
escolinhas de esporte em diversas modali-
dades, nos três núcleos – Ribeirópolis, Carmó-
polis e Aracaju. 

Outro projeto de apoio às instituições organi-
zadas que trabalham com esporte é o Buscando 
um Sonho, que atende mais de 200 escolas 
e mais 1.000 atletas através de material e 
organização de eventos e transporte.  

Em 2011, foram atendidas 10.000 crianças 
pelo Projeto Segundo Tempo em 38 municípios 
sergipanos, contemplando 50 núcleos com o 
objetivo de reforço escolar e atividades espor-
tivas. A SEEL ampliou as atividades de crianças 
e adolescentes assistidos pelo Programa. Além 
da prática esportiva escolar, esses alunos são 
beneficiados com atividades de lazer. Semanal-
mente, uma unidade do interior é escolhida 
para o passeio. Nesse dia, as crianças visitam 
Aracaju e participam de uma programação 
cultural, educativa e esportiva, com passeios 
em pontos turísticos, dentre eles, o estádio 
Lourival Baptista.

Infraestrutura esportiva

Em relação à infraestrutura, todos os estádios 
de futebol administrados pelo Estado foram 
recuperados, com troca de alambrado, 
manutenção na rede elétrica, recuperação 
de gramado, poço artesiano e pintura. Foram 
reformados os estádios dos municípios de 
Estância, Maruim, Propriá, Lagarto, Itabaiana, 
Simão Dias e da Grande Aracaju. 

Em Aracaju, o “Batistão” foi revitalizado em 
setores importantes do estádio, deixando essa 

praça de esportes apta para o fim a que se 
destina, oferecendo conforto e segurança aos 
torcedores.

Também foi construída quadra esportiva sem 
cobertura no município de Poço Redondo, 
no povoado Bom Sucesso, com recursos de 
emenda parlamentar. Ademais, realizou-se a 
reforma e ampliação do Complexo de Esporte 
José Mendonça dos Santos, no bairro Santa 
Maria, em Aracaju, com recursos do BNDES.

No interior, foi entregue e inaugurado 
o Centro de Excelência de Ginástica em 
Carmópolis. Esse Centro é a consolidação 
da parceria entre Prefeitura de Carmópolis, 
Caixa Econômica Federal, Governo de Sergipe, 
Petrobras, Federação Sergipana de Ginástica 
e Confederação Brasileira de Ginástica, com o 
objetivo de formar atletas de alto rendimento 
na ginástica com formação de base. Ao todo, 
serão atendidas 600 crianças, 300 delas parti-
cipantes do Projeto “Jovem Promessa Caixa 
de Ginástica”, da Confederação Brasileira de 
Ginástica, e outras 300 atendidas pelo projeto 
“Vida Alegre”.

Apoio a entidades esportivas na realização de 
eventos

O Estado de Sergipe, por meio da SEEL, tem 
apoiado as entidades e federações espor-
tivas na realização de eventos. Esse apoio do 
Governo ao esporte faz com que Sergipe seja, 
no momento, uma grande opção para compe-
tições nacionais. Em 2011, diversos campeo-
natos e eventos foram promovidos, como os 
campeonatos de Judô, Bicicross, Ginástica 
Rítmica, o Brasileiro de Boxe, a Taça Brasil 
de Futsal - categoria Sub 17, o Brasileiro de 
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Motocross e o Circuito BB de Vôlei de Praia 
na Orla de Atalaia

Merece destaque o Campeonato Brasileiro 
Juvenil e a Copa Brasil de Ginástica Rítmica, 
realizados em junho de 2011, que reuniam 25 
equipes representando os Estados do Pará, 
Sergipe, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio 
Grande do Sul, Espírito Santo, Distrito Federal, 
Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ao todo, foram 
29 atletas na Copa Brasil de Conjuntos, repre-
sentando cinco clubes; e, no Campeonato 
Juvenil, 93 ginastas de 27 clubes de todo o país.

Desde janeiro de 2010, Sergipe passou a ser 
o foco da Ginástica Rítmica do Brasil, quando 
passou a sediar a base de treinamento da 
Seleção Brasileira Olímpica Permanente de 
Ginástica Rítmica Conjunto. A equipe brasi-
leira conquistou a medalha de ouro dos Jogos 
Pan-Americanos de Guadalajara, na disputa de 
conjunto geral. É o quarto título consecutivo 
das meninas de ouro do Brasil.

A seleção conta com o apoio logístico do 
Governo do Estado, através Secretaria de 
Estado do Esporte e do Lazer.
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