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Presente e Futuro

2015 inicia uma nova etapa no importante ciclo de desenvolvimento de Sergipe, iniciado 
em 2007, quando o estado passou a ser comandado por forças progressistas responsáveis 
pela oxigenação do ambiente político-administrativo, ao renovarem as mentalidades na 
condução do poder público, firmando novos valores na governança estadual.

Valores como a ética e a participação popular se tornaram pilares dessa nova forma 
de governar, iniciando transformações profundas no tecido social e cultural, ancoradas, 
sobretudo, no esforço para realizar a inclusão social de milhares de sergipanos pela renda 
e pelo acesso às políticas públicas. 

Essa etapa anterior, cujo relato circunstanciado das ações e mudanças consta deste Relatório 
de Atividades, realizou-se também sob a égide do desenvolvimento. Sergipe viveu nos últimos 
anos um ciclo virtuoso, que foi capaz de alterar profundamente o ambiente econômico 
estadual, com a inédita quantidade de empresas e indústrias que aqui vieram se instalar e a 
consequente geração, também inédita, do número de empregos.

Edificado sobre os pilares da inclusão pelo direito e pela renda, esse ciclo de 
desenvolvimento se espalhou por todo o estado. O objetivo sempre foi tornar Sergipe um 
lugar mais justo, em que o exercício da cidadania fosse assegurado para os sergipanos, 
com oportunidades de desenvolvimento chegando para todos, em todas as regiões.

Agora iniciamos uma nova etapa. E ela também traz novos desafios. O governo quer 
aproximar-se cada vez mais das pessoas, estar no seu dia a dia, construindo com o sergipano 
uma vivência baseada na garantia dos seus direitos essenciais. Um governo presente, que 
amplie ainda mais o acesso da população à educação de qualidade, à saúde, à segurança, 
à moradia, à mobilidade urbana, às tecnologias, à cultura, ao esporte e lazer, e às políticas 
de proteção e cidadania. 

Um governo presente no sentido de estar sintonizado com os anseios mais crescentes 
da sociedade, atualizado, moderno, capaz de responder aos desafios, à velocidade e às 
inovações do mundo atual. E dessa forma, construirmos o futuro.

Faremos isso não apenas realizando obras e serviços que garantam as condições para que 
o nosso estado e a nossa gente continuem prosperando, preparando o futuro para os novos 
desafios e as mudanças que virão. Mas, principalmente, esforçando-nos para ver mais 
longe e tornando realidade essa visão de um Sergipe cada vez mais moderno e igual. Um 
futuro em que o trabalho do Governo multiplique os avanços já conquistados, oferecendo 
sempre mais aos cidadãos sergipanos.

Jackson Barreto de Lima
Governador do Estado de Sergipe 
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Em 2014, completou-se uma etapa 
do ciclo de transformações iniciado 
ainda em 2007 pelo saudoso gover-
nador Marcelo Déda Chagas, um 
ciclo de governo que marcou a supe-
ração da dominação dos setores oli-
gárquicos sobre a política sergipana. 
Em 2007, os setores populares con-
quistaram, pela primeira vez, o po-
der estadual em Sergipe, rompendo 
um esquema de forças que até en-
tão articularam-se ou eram mesmo 
oriundas, ainda, do ciclo político do 
regime anterior.

Entre 2007 e 2014, Sergipe teve um 
período de governo vitorioso, com 
muitas realizações apresentadas 
nas diversas áreas de governo, com 
ações e obras na capital e no interior, 
momento que ficou marcado pela in-
clusão social e pela promoção do de-
senvolvimento de nosso estado.

Em 2015, inicia-se uma nova etapa 
do ciclo de governo popular, que vai 
buscar dar respostas adequadas aos 
novos desafios que se colocam para 
Sergipe. Novas demandas emergi-
ram. Elas contemplam mais qualida-
de nas políticas públicas, especial-
mente nas áreas de educação, saúde, 
segurança e mobilidade urbana. O 
ponto central dessa nova agenda é 
melhorar a oferta de serviços públi-
cos para a população. Esta vai ser a 
prioridade do novo governo no qua-
driênio 2015-2018.

O encaminhamento da nova agen-
da que é posta vai ocorrer em um 
cenário de agravamento do quadro 
macroeconômico brasileiro, com 
implicações em termos de forte res-
trição para as finanças públicas nas 
três esferas de governo. O momento 
requer firmeza para enfrentar os de-
safios do presente e descortínio para 
construir o futuro.

Para enfrentar as restrições financei-
ras e se preparar para o novo cenário, 
o Governo do Estado encaminhou e 
a Assembleia Legislativa aprovou 
projetos de lei de reforma adminis-
trativa e de modernização do esta-
do. A projeção é de que as medidas 
aprovadas resultem em uma econo-
mia de R$ 249 milhões ao longo de 
2015. 

Panorama Mundial

O Banco Mundial publicou na edi-
ção de janeiro do seu relatório se-
mestral Global Economic Prospects 
uma avaliação sobre os principais 
condicionantes do crescimento da 
economia mundial para 2015 e 2016. 

O relatório inicia reconhecendo que 
o crescimento da economia mundial 
decepcionou em 2014, devendo fi-
car abaixo do que foi projetado pela 
instituição nos relatórios semestrais 
anteriores, em janeiro e junho de 
2014. 

Segundo estimativa da instituição, a 
economia mundial deve ter crescido 
2,6%, em 2014; os países de alta ren-
da apresentaram recuperação mo-
desta, elevando a taxa de expansão 
do PIB de 1,4%, em 2013, para 1,8%, 
em 2014, mas, enquanto os EUA e 
o Reino Unido surpreenderam po-
sitivamente (cresceram, respectiva-
mente, 2,4% e 2,6%), a Zona do Euro 
teve incremento de apenas 0,8% e o 
Japão, 0,2%.

Para 2015, a projeção é de modes-
ta aceleração do crescimento tanto 
para os países de alta renda quanto 
para os países em desenvolvimen-
to, indicando que será necessário 
aguardar por mais algum tempo 
uma retomada mais robusta da eco-
nomia global. Segundo o relatório, 

o crescimento do PIB mundial se 
elevaria para 3,0%, com os países de 
alta renda devendo registrar o ainda 
modesto resultado de 2,2% e os pa-
íses em desenvolvimento passando 
de 4,4%, em 2014, para 4,8%, em 2015. 

A frustração do crescimento da eco-
nomia em 2014 é um ponto sensível, 
visto que tem sido recorrente: por 
três anos, sucessivamente, a econo-

mia mundial tem crescido abaixo 
das perspectivas relativamente oti-
mistas das instituições multilaterais. 
A duração do baixo crescimento 
mundial por um período de tempo 
tão longo põe em xeque a efetivida-
de das políticas fiscais e monetárias 
recomendadas por essas institui-
ções com o propósito de acionar o 
crescimento. 

A frustração do crescimento de 2014 
foi atribuída principalmente ao de-
sempenho abaixo do esperado no 
Japão e na Zona do Euro, enquanto a 
revisão para baixo da projeção para 
2015 foi influenciada em maior parte 
pelas dificuldades enfrentadas pela 
Rússia e Brasil, pela Zona do Euro e 
Japão e, complementarmente, pela 
maioria das demais economias que 
na virada para 2015 estão apresen-
tando desempenho inferior ao que 
se esperava há um ano atrás.

Outro aspecto destacado na edição 
de janeiro é que as tendências de 
crescimento entre as principais eco-
nomias do mundo se apresentam 
mais divergentes do que anterior-
mente, com a economia norte-ameri-
cana ganhando impulso nos últimos 
trimestres de 2014, enquanto, na 
zona do Euro e no Japão, frustaram-
-se as expectativas de retomada do 
crescimento, e que essas diferenças 
devem estar associadas às opções 
de políticas monetárias adotadas, 

mais expansivas nos EUA do que na 
Europa e no Japão. 

O relatório enfatiza que as pers-
pectivas da economia mundial nos 
próximos anos estariam associadas 
a alguns vetores fundamentais: a 
evolução dos preços das commodi-
ties, particularmente em relação ao 
que acontecerá com as cotações do 
petróleo; o comportamento das po-
líticas monetárias nas economias 
centrais, que se tornaram crescente-
mente divergentes; e a débil expan-
são do comércio mundial. 

O Banco Mundial assume uma posi-
ção otimista em relação aos efeitos 
da queda acentuada dos preços do 
petróleo desde meados de 2014 so-
bre o crescimento global. Assinala 
que um longo período de cotações 
baixas acionaria um fator de cresci-
mento que ajudaria a compensar as 
dificuldades hoje enfrentadas pelas 
economias dos países em desenvol-
vimento importadores de petróleo, 
ainda que tenha o potencial de pro-
vocar desequilíbrios nas regiões que 
concentram as exportações do pro-
duto. 

Em relação à política fiscal, o relató-
rio é cauteloso. Reconhece que a re-
cuperação nos países de alta renda 
é ainda muito frágil e envolve riscos 
de reversão. Recomenda a continui-
dade da política monetária acomo-
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to muito modesto de 2014, na expec-
tativa de apresentar um início de re-
tomada em 2016. O principal desafio 
é fazer o ajuste sem provocar perdas 
maiores no poder de compra da po-
pulação.

Há outros desafios a serem enfren-
tados. O principal deles é dispersar 
a atmosfera de pessimismo em rela-
ção às possibilidades de crescimen-
to da economia brasileira no curto 
prazo.  

A questão central que tem pautado 
os analistas é identificar as forças ca-
pazes de retirar a economia da situ-
ação atual de letargia e impulsionar 
o mecanismo econômico em direção 
a taxas anuais de crescimento entre 
2% e 3%.  Os maiores entraves decor-
rem da perspectiva de manutenção 
de um cenário externo muito adver-
so em 2015 e anos seguintes. Particu-
larmente ruins são as perspectivas 
da Zona do Euro. O Fundo Monetá-
rio Internacional tem emitido repeti-
dos alertas para o risco concreto de 
a economia da região enfrentar um 
processo de deflação de preços nos 
próximos meses. A projeção é de que 
os preços aos consumidores variem 
0,54% em 2014, com a deflação se 
instalando na Espanha e na Grécia, 
enquanto Portugal deverá registrar 
zero de inflação em 2014 e a França, 
0,7%. Para o FMI, a zona do euro não 

Perspectivas

2015 deverá ser um ano de ajuste, o 
que na prática significa um período 
marcado pelo aperto no consumo 
das famílias e nas despesas do go-
verno. Em um cenário em que não 
ocorram choques externos de gran-
de impacto, os juros deverão sofrer 
elevação moderada, até mesmo para 
inibir valorização cambial que pres-
sione demasiadamente a inflação.

A equipe econômica que assumiu 
em janeiro de 2015 já vem alterando 
o padrão de gestão dos gastos públi-
cos, enquanto o Banco Central tam-
bém mudou os parâmetros da polí-
tica de juros e câmbio. As projeções 
de mercado são de que a economia 
deverá repetir em 2015 o crescimen-

Em relação ao mercado de consumo, 
o Gráfico 2 apresenta algumas ca-
racterísticas importantes na sua re-
lação entre o PIB e o consumo das 
famílias durante as fases de desace-
leração do crescimento econômico. 
O Gráfico mostra que, diferentemen-
te dos ciclos de descenso anteriores 
a 2004, o consumo das famílias foi 
notavelmente preservado, crescendo 
em ritmo superior a 1,5%, com exce-
ção do terceiro trimestre de 2014. 
Em contraste, nas fases descenden-
tes dos ciclos anteriores, como entre 
o último trimestre de 2008 e o de 
2009 e durante a oscilação que mar-
cou o período recessivo entre o final 
de 2001 e o final de 2003, o desaque-
cimento do consumo das famílias 
acompanhou ou foi até mais intenso 
do que o do PIB. 

datícia. Para aqueles países que con-
tam com espaço fiscal para elevar os 
gastos, o relatório indica que devem 
utilizar esse instrumento, enquanto 
aqueles, como boa parte dos países 
emergentes, inclusive o Brasil, que já o 
teriam utilizado deveriam realizar re-
formas estruturais a fim de conquistar 
espaço fiscal, o que, em geral, significa 
adotar ajustes que envolvem sacrifício 
da população. 

Brasil

O ano de 2014 foi econômico em 
termos de pontos positivos. Predo-
minaram dificuldades, em várias di-
mensões. No cenário externo, 2014 
foi um ano de frustração. Com ex-
ceção dos resultados mais recentes 
dos EUA, o crescimento e a geração 
de emprego foram pífios entre as 
economias de maior peso no PIB 
global: estagnação na Europa e no 
Japão, enquanto a China não logrou 
reverter a trajetória de desacelera-
ção. Entre os países emergentes, a 
evolução também foi frustrante.

No cenário interno, 2014 também foi 
problemático. O nível de atividade 
da economia brasileira não cresceu 
ao longo de todo o ano, a balança 
comercial teve um desempenho es-
pecialmente ruim e as contas públi-
cas, nas três esferas de governo, se 
deterioraram.

Apesar dos resultados pouco alvis-
sareiros, o Brasil não se encontra à 
beira de uma situação paralisante 
ou próximo de uma bancarrota como 
sucedeu nos anos oitenta e noventa 
e nem mesmo em uma situação se-
melhante à crise de confiança que 
ameaçou as possibilidades de desen-
volvimento do país em 2002/2003. 

Duas são as principais diferenças da 
situação atual, em relação a outros 
momentos de dificuldades econô-
micas: o elevado nível de reservas 
externas que o Brasil detém; e a per-
manência do mercado de trabalho 
aquecido e do mercado de consumo 
notavelmente resistente.

A situação robusta de nossas reser-
vas e o amplo mercado de consumo 
assegurado pela baixa taxa de deso-
cupação (e pela inclusão social) con-
ferem oportunidade e tempo para 
enfrentar o cenário externo perver-
so, vencer a crise de confiança in-
terna e ajustar a economia para um 
novo ciclo de expansão, depois de 
um período mais ou menos longo de 
moderação no crescimento.

Apesar da geração de emprego me-
nor do que em anos anteriores, a 
taxa de desocupação nas regiões 
metropolitanas se manteve em seus 
menores patamares ao longo de 
2014. Em dezembro, ela atingiu 4,3% 
(ver Gráfico 1).
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2014 foi o ano em que a crise eco-
nômica ameaçou a continuidade 
da melhoria do mercado de traba-
lho, no sentido de que a criação 
de emprego com carteira assinada 
deverá ter crescido, depois de mui-
tos anos,  à taxa similar a do incre-
mento da PEA – População Econo-
micamente Ativa – interrompendo 
o longo ciclo de formalização do 
mercado de trabalho. Depois dos 
dois milhões de empregos formais 
criados em 2011, foram gerados 
1,37 milhão em 2012, e 1,1 milhão, 
em 2013, frente a uma geração de 
empregos bem menos intensa em 
2014, de 397 mil, equivalentes a 
taxa de crescimento de 0,98% (ver 
Gráfico 3).

infraestrutura e na exploração de pe-
tróleo e pela correção progressiva da 
taxa de câmbio, a fim de mudar os 
termos da competitividade da pro-
dução de bens e serviços no merca-
do interno e no mercado externo. 

O emprego

A estagnação da economia brasi-
leira em 2014 fez com que a criação 
de emprego formal tenha se apre-
sentado bem menos intensa do que 
em anos anteriores. Desde que se 
iniciou o ciclo de inclusão social 
em 2004, o Brasil manteve a notá-
vel marca de mais de um milhão de 
empregos formais gerados por ano, 
mesmo depois que a crise financeira 
mundial se instalou no final de 2008.

pulso de um novo drive exportador 
podem mover a economia brasileira 
para um novo ciclo virtuoso.

Em seu primeiro pronunciamento, 
antes mesmo da posse, o novo mi-
nistro da fazenda, Joaquim Levy, de-
fendeu a necessidade de um ajuste 
fiscal que deve contemplar tanto a 
elevação de tributos quanto o corte 
de despesas. A meta apresentada é 
de elevar o superávit primário, o es-
forço fiscal que o país realiza para 
pagar juros, de 0,56% do PIB em doze 
meses alcançados em outubro de 
2014 para 1,2%, em 2015, até alcançar 
2%, o patamar que se avalia como ne-
cessário para que a dívida bruta não 
cresça enquanto proporção do PIB, 
em 2016 e 2017.  

A mudança na gestão da política 
econômica não decorreu de uma 
crise que exija medidas de emergên-
cias e sim da necessidade de redire-
cionar rumos.  A proposta é fazer a 
transição da forma mais suave possí-
vel para mitigar os impactos das me-
didas de ajuste fiscal sobre o nível de 
atividade e sobre o emprego, o que 
significa que, antes de melhorar, o 
nível de atividade pode declinar nos 
próximos trimestres. 

A expectativa é de que a implemen-
tação das medidas de ajustes nas 
contas públicas seja acompanhada 
pela retomada de investimentos em 

nos, poderia abrir um drive de cres-
cimento das exportações nacionais, 
com importante efeito multiplicador 
sobre o conjunto da economia.

Os novos investimentos em infra-
estrutura e as mudanças nas con-
dições de competitividade da ativi-
dade industrial não só concorrerão 
para reverter o declínio do nível 
de atividade que vem rondando a 
economia nos últimos meses, mas 
também serão fundamentais para 
elevar a produtividade média de 
nossa economia, ampliando o pro-
duto potencial. 

As oportunidades de investimen-
tos em infraestrutura, o tamanho do 
nosso mercado de consumo e o im-

pelas oportunidades e pelos efei-
tos multiplicadores gerados pelo 
aumento da produção de petróleo 
no pré-sal e pelas concessões de 
infraestrutura nos segmentos de 
rodovias, aeroportos e energia. São 
imensas as oportunidades de inves-
timento em infraestrutura no Brasil.

Outra linha de impulso ao cresci-
mento pode advir de ajustes na taxa 
de câmbio. É sabido que o hiato cria-
do entre a velocidade de expansão 
do consumo e o da produção, no-
tadamente da produção industrial, 
vem sendo preenchido pelo cresci-
mento das importações.  Além disso, 
a desvalorização consistente do real, 
ainda que cuidadosa por conta do 
seu impacto sobre os preços inter-

voltará a apresentar crescimento ro-
busto até o final da presente década. 

Do ponto de vista da demanda agre-
gada, a retomada de um ciclo de 
crescimento pode ser impulsionada 
pelo aumento do consumo das fa-
mílias, pelo incremento dos inves-
timentos, por meio de um drive de 
exportações ou por uma combina-
ção entre eles. Dadas as dificuldades 
no front externo, o país deve buscar 
internamente os estímulos que po-
derão acionar tais componentes, até 
que um novo ciclo de crescimento 
da economia mundial possa alargar 
o nosso potencial de crescimento.

Em relação ao consumo das famílias, 
que tem sido o principal sustentácu-
lo do crescimento do mercado inter-
no nos últimos anos, esse empuxe 
aparentemente encontrou seu teto, 
seja do ponto de vista macroeconô-
mico, como indicam as pressões in-
flacionárias, seja do ponto de vista 
microeconômico, referente ao grau 
de endividamento das famílias. 

O desempenho dos investimentos 
tem sido limitado pela instabilidade 
do cenário internacional e pelo agra-
vamento do cenário interno desde 
junho de 2013. Há, todavia, expecta-
tivas razoáveis para que, afastada a 
crise de confiança atual, tenha início 
um novo ciclo de investimentos de 
proporção moderada, impulsionado 
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tência à crise maior do que a mé-
dia do país, a economia da região 
Nordeste não deixou de ser conta-
minada pela intensa desaceleração 
do crescimento da economia bra-
sileira nos últimos meses, o que 
deverá se refletir nos resultados a 
serem obtidos ao longo de 2015. 

A economia do Nordeste apresen-
tou taxas de crescimento muito 
próximas à média do país ao lon-
go do ciclo expansivo, entre o iní-
cio de 2004 e setembro de 2008. 
As curvas de crescimento do Índi-
ce de Atividade do Banco Central 
(IBC) para o país e para a região 
se mantiveram quase sobrepostas 
nesse período (ver Gráfico 5).

Fonte: MTE- CAGED

Repercussões sobre a 
economia do Nordeste

Em 2014, a economia brasileira 
deve ter repetido o nível de ativi-
dade do ano anterior, com o cresci-
mento do PIB um pouco abaixo ou 
acima de zero. O Nordeste, por sua 
vez, deve ter encerrado o ano com 
taxa de crescimento ainda relati-
vamente elevada, em torno de 3%. 
Mesmo demonstrando uma resis-

Além do complexo automobilístico, 
as atividades em alguns ramos de 
bens não duráveis intensivos em tra-
balho, como calçado e têxteis-con-
fecções, dispensaram grandes con-
tingentes de trabalhadores. 

Na construção civil, foram fechados 
106 mil postos de trabalho. O comér-
cio e o setor de serviços, que vêm 
sustentando o crescimento econô-
mico desde que a atividade indus-
trial estagnou em 2008, abriram um 
grande número de vagas em 2014, 
mas em quantidades bem inferiores 
às do ano anterior, sintoma de que a 
perda de dinamicidade vem se dis-
seminando nos vários segmentos 
econômicos. Em comparação ao ano 
de 2013, a geração de emprego de 
2014 foi menor em todos os setores 
de atividade (a exceção foi o setor 
agrícola, mas ele já havia reduzido 
o emprego em 2013, apenas cortou 
menos postos de trabalho em 2014).

Em termos regionais, a desaceleração 
na geração de emprego em 2014 foi 
mais acentuada nas regiões em que a 
atividade industrial pesa mais no em-
prego total, o Sudeste e o Norte, mas 
todas as regiões criaram menos em-
prego do que no ano anterior. Alguns 
estados das regiões Norte e Nordes-
te ainda mantiveram taxas de eleva-
ção do emprego formal acima de 3%. 
No caso do Nordeste, além de Sergi-
pe, Piauí, Ceará e Paraíba. 

de transformação, mesmo enfrentan-
do dificuldades há alguns anos, ainda 
gerou 122 mil empregos em 2013. Em 
2014, a situação se agravou muito. Fo-
ram destruídos simplesmente 163 mil 
postos de trabalho na atividade indus-
trial.

Ainda que grande parte dos empregos 
perdidos no setor industrial tenha se 
concentrado no subsetor metal-mecâ-
nico, reflexo do recuo da produção au-
tomobilística, todos os subsetores da 
indústria, com a exceção de alimentos 
e bebidas, desempregaram em 2014.

A geração de quase 400 mil postos de 
trabalho em um ano de crescimento 
próximo a zero do PIB é um resultado 
positivo, comparado ao que aconte-
ceu  nas economias centrais depois de 
2008, mas, além de ter sido um recuo 
muito grande em relação ao que vinha 
ocorrendo nos anos anteriores, foi es-
pecialmente duro em alguns setores 
de atividade.

Foram os desempenhos negativos na 
indústria de transformação e na cons-
trução civil que mais contribuíram 
para    a menor geração do emprego 
em 2014 (ver Gráfico 4). A indústria 
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setor de construção civil no estado 
apresentou desempenho extraor-
dinário ao longo do período 2005 e 
2012.

O consumo aparente de cimento, o 
indicador mais adequado para ava-
liar o crescimento do setor, calcula-
do a partir da diferença consolidada 
entre o que é produzido localmente 
e o que é enviado para os demais es-
tados ou é exportado, saltou de 222 
mil toneladas, em 2005, para 646 mil 
toneladas, em 2012, o que equivale 
a um incremento médio de 16,5% ao 
ano. Em 2013, o consumo aparen-
te de cimento recuou para patamar 
próximo ao de 2011. Ainda assim, o 
consumo de cimento em Sergipe em 
2013 foi 2,7 vezes o consumo verifi-
cado em 2005 (ver Gráfico 7).  

Gráfico 7 . Consumo aparente de ci-
mento portland em Sergipe . 2003-
2013 (Em mil toneladas)

Fonte: SNIC. Sindicato Nacional da Indústria de Cimento

A nova dimensão alcançada pela 
construção civil no estado pode ser 

4,2%, ou R$ 1,03 bilhão no setor agro-
pecuário. 

Em relação ao ano anterior, o PIB 
sergipano cresceu 3,6% em 2012, pu-
xado pela expansão das atividades 
industriais, que apresentaram incre-
mento de 5,6%, seguidas pelas ativi-
dades de serviço, com crescimento 
de 3,0%, enquanto o setor agropecu-
ário, ainda penalizado em 2012 pela 
longa estiagem, recuou 6,8%, somen-
te se recuperando no ano de 2013. 

O principal destaque no PIB de 2012 
foi a expansão do setor de constru-
ção com o notável incremento de 
12,8%. Em uma perspectiva de pra-
zo mais longo, cabe assinalar que o 

Fonte: Banco Central do Brasil. Obs: * Índice em doze 
meses em relação a igual período anterior; ** Índice tri-
mestral na série livre de efeitos sazonais, em relação ao 
trimestre imediatamente anterior.

Sergipe

O IBGE publicou no final de 2014, 
com a usual defasagem de quase 
dois anos, as contas regionais re-
ferentes ao ano de 2012. O PIB ser-
gipano somou R$ 27,2 bilhões, dos 
quais cerca de 2/3 (66,9%) do valor 
adicionado bruto ou R$ 16,4 bilhões 
correspondem a riquezas geradas 
no setor de serviços; 28,9% ou R$ 7,1 
bilhões no setor industrial; e apenas 

mestre fevereiro-abril, descontadas 
as influências sazonais. No trimestre 
agosto-outubro, o nível de atividade 
se mostrou estagnado, em relação 
ao trimestre anterior. Com desempe-
nho ruim na ponta, o índice de ati-
vidade da região Nordeste em doze 
meses acumulados vai começar a 
desacelerar acentuadamente entre 
o final de 2014 e os primeiros meses 
de 2015.

que o Brasil deve enfrentar nos pró-
ximos semestres, porquanto o cres-
cimento recente do emprego e da 
renda pode ainda atrair novos inves-
timentos, a reversão dos estímulos 
ao consumo, já anunciada pela equi-
pe econômica, deverá ter implica-
ções especialmente negativas para 
a região Nordeste. O propósito da 
política econômica de que o consu-
mo das famílias passe a crescer em 
ritmo ligeiramente inferior ao PIB 
poderá ter impacto recessivo mais 
intenso sobre as economias das re-
giões mais pobres, amortecendo a 
tendência recente de redução das 
disparidades regionais de renda e de 
produto, em um processo inverso ao 
que ocorreu quando o aumento mais 
intenso do consumo favoreceu as re-
giões mais pobres.

O Índice de Atividade Econômica do 
Banco Central (IBC) já refletiu nos 
últimos meses o impacto da crise so-
bre a economia da região (ver Grá-
fico 6). Ainda que o IBC-R referente 
ao Nordeste tenha crescido 3,5% nos 
doze meses encerrados em outubro, 
frente a 0,2% do IBC do país, a eco-
nomia da região vem apresentando 
queda desde julho de 2014 quando 
se observa o IBC-R trimestral em 
relação ao trimestre imediatamen-
te anterior, na série livre de efeitos 
sazonais. No trimestre maio-julho, o 
nível de atividade da região Nordes-
te se apresentou inferior ao do tri-

Depois da deflagração da crise fi-
nanceira internacional, em setem-
bro de 2008, a evolução do IBC do 
Nordeste descolou em relação ao 
crescimento das regiões mais in-
dustrializadas. Mais recentemen-
te, depois que a crise de confiança 
interna instalada em meados de 
2013 se somou à nova deterioração 
do quadro externo, a economia do 
Nordeste também foi menos im-
pactada do que a média do país.

Parte do desempenho mais favorá-
vel da economia do Nordeste nes-
se período de instabilidade pode 
ser atribuída a questões mais es-
truturais, relacionadas ao amplo 
processo de inclusão social e de 
formalização do mercado de traba-
lho e à implantação de empreendi-
mentos de grande porte na região 
e seus efeitos de realimentação em 
termos de atração de investimen-
to e expansão do consumo. Outra 
parte da evolução mais favorável 
da região, todavia, pode estar re-
lacionada a questões de natureza 
mais conjuntural, como a resposta 
da política econômica de manter o 
consumo aquecido com o propósi-
to de contestar a tendência reces-
siva, o que teve efeitos maiores nas 
regiões mais pobres. 

Se os componentes do primeiro tipo 
conferem uma vantagem relativa ao 
Nordeste durante o período duro 
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e a atividade de ensino, com mais 763 
empregos. O setor de comércio foi o 
segundo na geração de empregos em 
2014, com 2.483 empregos, resultado 
superior ao do ano anterior. 

A construção civil continuou empre-
gando em 2014, ainda que em ritmo 
menos acentuado, com a criação de 
mais 247 postos de trabalho. Na indús-
tria de transformação, o setor de calça-
dos foi o destaque negativo, enquanto 
o setor de material elétrico empregou 
fortemente. 

Tabela: Sergipe . Geração de 
empregos formais em 2014

Setor Saldo Taxa
Total 8.913 3,01
Agropecuária 1.232 9,10
Extrativa mine-
ral -144 -5,01

Indústria de 
transformação -39 -0,08

Serviços indus-
triais de utilida-
de pública

-10 -0,22

Construção 
civil 247 0,78

Comércio 2.483 3,88
Serviços 5.161 4,17
Administração 
pública -17 -0,21

Fonte: MTE- CAGED

do longo período de estiagem, apre-
sentou a maior taxa de incremento, 
9,1%, com a contratação de 1.232 traba-
lhadores com contratos formais.

Todos os subsetores das atividades 
de serviços ampliaram o emprego 
em 2014, mas os destaques foram o 
subsetor de serviços de alojamento, 
alimentação, reparação, manutenção 
e redação, que incluem as atividades 
da cadeia produtiva do turismo, com 
mais 1.835 novos empregos; a ativida-
de de serviços técnicos, que abrange a 
atividade de call center, com 1.044 no-
vos empregos; além da área de saúde, 
cujo emprego vem se ampliando ano 
após ano em ritmo acelerado, com 
mais 1.194 novos empregos em 2014; 

Emprego

Ao longo de 2014, a economia sergipa-
na gerou saldo positivo de 8.913 novos 
empregos, equivalente a uma taxa de 
incremento de 3,01%. Ainda que a cria-
ção de empregos tenha sido inferior as 
de anos anteriores, Sergipe foi um dos 
seis estados da federação cuja taxa de 
crescimento do emprego ficou em 2014 
acima de 3%, ao lado de dois estados da 
região Norte, Roraima e Tocantins, e de 
outros três estados da região Nordeste, 
Piauí, Ceará e Paraíba.

O setor de serviços manteve em 2015 
a liderança em termos do número de 
novos empregos gerados, 5.161, en-
quanto a agropecuária se recuperou 

Em oito dos dez anos entre 2003 e 
2012, a economia sergipana cresceu 
em ritmo superior à média nacional. 
No período, a taxa média de cresci-
mento do PIB sergipano alcançou 
4,5% ao ano, frente aos 3,6% da mé-
dia nacional. É importante destacar 
que Sergipe manteve em 2012 o PIB 
per capita mais elevado da região 
Nordeste, seguido por Pernambuco 
e Rio Grande do Norte (ver Gráfico 
8). O PIB per capita de Sergipe, em 
2012, alcançou R$ 13.180,93, posicio-
nando-se 19,3% acima da média da 
região, que foi de R$ 11.044,59.

ceiras, 5,4%. O setor público, que res-
pondeu por 27% do valor adicionado 
naquele ano, registrou crescimento 
modesto, de 2,0%.

A expansão do PIB sergipano em 
3,6%, mais de trez vezes superior ao 
1% do incremento do PIB nacional de 
2012, apenas confirmou a tendência 
mais longeva. Nos últimos dez anos, 
a economia sergipana vem regis-
trando expansão mais rápida do que 
a média do país, tanto nos períodos 
de intensa expansão da economia 
nacional, quanto nos anos marca-
dos pela desaceleração econômica, 
como os mais recentes. 

percebida pelo salto do emprego 
com carteira assinada de 13.484, em 
2005, para 29.872, em 2013, quase 
tres vezes mais. 

A indústria de transformação apre-
sentou em 2012 crescimento muito 
acima da média histórica dos últi-
mos anos, incremento de 9,5%. En-
tre as atividades de serviços, aque-
las que apresentaram crescimentos 
mais elevados no ano de 2012 foram 
o comércio, 6,4%, transporte e arma-
zenagem, 6,2%, e as atividades finan-

Fonte: IBGE. Contas Regionais 2012
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a mandioca e o feijão e, principal-
mente, a cana-de-açúcar e a laranja, 
tradicionais culturas e alicerces da 
agricultura sergipana. 

Depois de iniciar em 2007 uma in-
tensa trajetória expansiva, saltando 
de 237 mil toneladas naquele ano 
para alcançar 751 mil toneladas em 
2010, a produção de milho despen-
cou nos dois anos seguintes, atingi-
da pela forte estiagem. Em 2013, a 
produção alcançou patamar seme-
lhante ao período anterior à estia-
gem e, para 2014, estimou-se uma 
produção recorde de 818 mil tonela-
das, equivalentes a 9% acima do pico 
de produção de 2010 (ver Gráfico 9). 

ra de trabalho em Sergipe, o melhor 
resultado de todos os tempos, com 
distribuição equilibrada entre a ca-
pital e o interior do estado. 

A agricultura tem realizado avanços 
significativos, tanto o agronegócio 
quanto a agricultura familiar, como 
resultado de uma estratégia de va-
lorização do pequeno produtor e de 
fortalecimento das cadeias produti-
vas. 

A cultura do milho se consolidou 
como a principal atividade agrícola 
do estado, se destacando em relação 
a outras também importantes, como 

Investimentos

Sergipe tem se revalado um esta-
do promissor, que tem avançado 
celeremente nos indicadores eco-
nômicos e sociais. Entre os estados 
nordestinos, Sergipe se destaca nos 
indicadores sociais e econômicos: 
apresenta o maior PIB per capita 
da região, e a renda média familiar 
por habitante de Sergipe é também 
a mais elevada do Nordeste. O Ín-
dice de Desenvolvimento Humano 
de Sergipe saiu do patamar consi-
derado baixo desenvolvimento, em 
2000, para em 2010 chegar ao nível 
considerado médio desenvolvimen-
to humano. Em alguns anos, Sergipe 
poderá alcançar a marca de alto de-
senvolvimento humano.

Entre 2007 e 2014, foram criados cer-
ca de 122,8 mil empregos com cartei-

Fonte: IBGE- PAM até 2013 e LSPA, 2014.
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um novo Distrito Industrial 
no município de Santo Amaro 
das Brotas, implantação de um 
polo de Centrais de Distribui-
ção no município de Itabaia-
na, além da complementação 
das obras de infraestrutura no 
Distrito Industrial de Nossa 
Senhora do Socorro;

• Alteração no Marco Regulató-
rio dos incentivos fiscais am-
pliando sua abragência para 
contemplar empresas do ramo 
de Centros de Distribuição e 
criação de  regime especial de 
tributação nas operações efe-
tuadas por contribuinte que 
desenvolve atividade econô-
mica principal de comércio 
atacadista. 

• Projeto Carnalita: foi supe-
rado o principal obstáculo 
com o entendimento entre os 
municípios de Japaratuba e 
Capela. Os entraves de licen-
ciamento foram resolvidos. O 
projeto deverá ser submetido 
ao Conselho de Administra-
ção da Vale no início de 2015; 

• Confirmação dos investimentos 
das Cimenteiras do Grupo Bren-
nand (Laranjeiras) e do Grupo 
Dias Branco (Santo Amaro);

• A inclusão do Estado de Sergi-
pe no Programa de Desenvol-
vimento Produtivo do Nordes-
te – PRODEPRO, que deverá 
aportar recursos financeiros 
destinados à implantação de 

um instrumento exitoso em atrair 
empreendimentos e distribuí-los de 
forma equilibrada pelo território es-
tadual. Entre 2007 e 2013, foram im-
plantadas 103 empresas em Sergipe, 
que resultaram em investimento de 
mais de R$ 723 milhões e em mais de 
11.400 empregos diretos.

Em 2014, através do PSDI, o Governo 
de Sergipe atraiu 54 novas empresas 
com apoio fiscal e ou locacional. As 
empresas irão gerar 3.088 novos em-
pregos, com um investimento de R$ 
405,5 milhões. 

Os principais destaques na área de 
desenvolvimento empresarial em 
2014 foram:

• Lançamento da pedra funda-
mental da nova unidade de 
fabricação de embalagens de 
vidro em Estância da Indús-
tria Saint Gobain. Investimen-
to de R$ 215 milhões, a previ-
são para início de atividades é 
no segundo semestre de 2015. 
Serão gerados 485 empregos 
na fase de construção e 200, 
quando em funcionamento;

• Inauguração do Centro Em-
presarial Integrado Gover-
nador Marcelo Déda Cha-
gas, no município de Tobias 
Barreto. Investimento de R$ 
15.469.365,79. 

Especialmente significativos são os 
investimentos da Petrobras, em par-
ceria com empresas internacionais, 
em águas ultraprofundas do nosso 
litoral. As descobertas de petróleo e 
gás em Sergipe constituem uma das 
mais promissoras fronteiras de ex-
ploração petrolífera com que o Bra-
sil conta atualmente. Há expectativa 
de que, no horizonte de cinco anos, 
a produção de petróleo e gás de 
Sergipe deverá multiplicar-se, pelo 
menos, quatro vezes, o que vai exi-
gir investimentos complementares 
como uma nova planta processadora 
de gás natural em Rosário do Catete. 
Essa passará a ser uma das nossas 
principais bandeiras de luta junto ao 
governo federal.

Também fundamental é a conti-
nuidade da produção de potássio, 
a partir da implantação do Projeto 
Carnalita da companhia Vale, inves-
timento da ordem de R$ 4 bilhões 
de reais, o maior do setor privado na 
história de Sergipe.

Escolas técnicas estaduais e federais 
e campi avançados da Universidade 
Federal de Sergipe foram instala-
dos nos principais polos do interior 
do estado, respeitando as vocações 
econômicas de cada região, abrindo 
perspectivas de crescimento econô-
mico e oportunidades para os jovens.

O Programa Sergipano de Desenvol-
vimento Industrial (PSDI) tem sido 

para Sergipe, como a instalação, no 
município de Estância, da Fábrica de 
Vidros do Nordeste, do grupo fran-
cês Saint Gobain; no município de 
Laranjeiras, da fábrica de cimento 
do Grupo Brennand, originário de 
Pernambuco; e, em Santo Amaro, a 
fábrica de cimento Apodi, do grupo 
Dias Branco, do Ceará.

São investimentos que alcançam 
cifras de bilhões de reais. São 
empresas que vêm se instalar em 
Sergipe para participar do cresci-
mento do mercado da região do 
Nordeste e encontram em nosso 
estado localização estratégica, 
infraestrutura adequada, um am-
biente de negócios sadio e quali-
dade de vida diferenciada.

No Alto Sertão, consolidou-se uma 
bacia leiteira que atraiu unidades 
fabris de beneficiamento de leite e 
derivados, o que descortinou novas 
perspectivas de desenvolvimento 
para a região.

No setor industrial, mais de uma 
centena de unidades produtivas fo-
ram atraídas pelo PSDI, o Programa 
Sergipano de Desenvolvimento In-
dustrial, desde 2007. Os investimen-
tos foram orientados para contem-
plar o interior do estado, em busca 
de uma convergência para levar de-
senvolvimento também às cidades 
do interior. 

Foram anunciados, entre 2013 e 
2014, investimentos de grande porte 
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Saúde da Família

Foram inauguradas seis novas Clí-
nicas de Saúde da Família em 2014, 
nos municípios de Riachuelo, Ita-
baianinha, São Domingos, Salgado, 
Carmópolis e Nossa Senhora do 
Socorro. Desta forma, das 102 clíni-
cas previstas, 87 já foram inaugura-
das, beneficiando a população de 
70 municípios, com investimentos 
de aproximadamente R$ 72 milhões. 
Todas as Clínicas de Saúde da Fa-
mília possuem padrão de qualidade, 
estrutura, ambiência e adensamento 
tecnológico. Das 87 clínicas entre-
gues, 22 possuem padrão 24 horas, 
com sala de estabilização para dar o 
primeiro atendimento a um pacien-
te grave até ser removido à unidade 
que atenda sua complexidade.

Rede Cegonha

Em 2014, a Rede Cegonha continuou 
trazendo bons resultados, visando 
assegurar à mulher o direito ao pla-
nejamento reprodutivo, bem como 
uma atenção humanizada durante a 
gravidez, o parto e após o nascimen-
to do bebê. A Rede também garante 
à criança o direito ao nascimento se-
guro e ao crescimento e desenvolvi-
mento saudáveis. Ela está organiza-
da a partir de quatro componentes:

a) Pré-natal: foram realizadas ações 
de qualificação das equipes, visando 
à redução dos casos de sífilis congê-

nita e das doenças hipertensivas da 
gravidez, visto que estas se mantêm 
como causas frequentes de morbi-
mortalidade materna e perinatal.

b) Parto e Nascimento: com o obje-
tivo de adotar práticas de atenção à 
saúde, baseadas em evidências cien-
tíficas, foram implantadas, em nove 
maternidades que compõem a rede 
de atenção obstétrica, “Boas Práti-
cas de Atenção ao Parto e ao Nas-
cimento”, nos termos do Protocolo 

de Acolhimento e Classificação de 
Risco (AeCR), em obstetrícia e neo-
natologia da Organização Mundial 
da Saúde. Somente na MNSL foram 
realizados 4.596 partos em 2014.

c) Puerpério e Atenção Integral à 
Saúde da Criança: nessa área des-
tacam-se: a Estratégia Amamenta e 
Alimenta Brasil (EAAB), que tem o 
intuito de reforçar e incentivar a pro-
moção do aleitamento materno e da 
alimentação saudável para crianças 

2 .1 - SAÚDE PÚBLICA

Rede de Atenção às Urgências e 
Emergências

Em 2014, Sergipe alcançou um total 
de 294 leitos em Unidades de Trata-
mento Intensivo (UTIs), número aci-
ma do que é recomendado pelo Mi-
nistério da Saúde (MS). Desses, 224 
estão na rede pública e filantrópica. 
Em 2007, a UTI do Hospital de Ur-
gências de Sergipe (HUSE) possuía 
dezenove leitos, sendo seis pediá-
tricos e treze para adultos. Hoje, no 
maior hospital público do estado, re-
ferência para casos de alta comple-
xidade, são 75 leitos, sendo 65 para 
adultos e dez pediátricos. É impor-
tante frisar que já está sendo discuti-
da a implantação de mais sete leitos 
de UTI pediátrica no HUSE. 

Os leitos em UTIs estão também 
sendo regionalizados, com a im-
plantação de dez leitos no Hospital 
Regional de Lagarto e outros dez 
no Hospital Regional de Itabaiana, 
além dos leitos de isolamento em to-
das as UTIs.

A Maternidade Nossa Senhora de 
Lourdes (MNSL), referência para 
atendimentos de alto risco, em 2006, 
tinha apenas seis leitos neonatais. 
Hoje, a unidade possui 34 leitos de 
UTI Neonatal (UTIN) e 25 leitos de 
Unidade Neonatal Convencional 

(UCINCO). Já o Hospital Santa Isa-
bel dispõe de 10 leitos de UTI adulto 
para gestante e puérpera, 20 leitos 
UTIN e 20 leitos UCINCO. Além 
disso, foram implantados mais dez 
de UTIN e dez de UCINCO que fo-
ram contratados pela FHS, como re-
taguarda para a Maternidade Nossa 
Senhora de Lourdes, além dos leitos 
de UCINCO nos Hospitais Regio-
nais de Propriá e Nossa Senhora da 
Glória.

O Hospital Senhor dos Passos, em 
São Cristóvão, foi inaugurado e o 
seu Pronto-Socorro teve incremento 
no serviço de diagnóstico, com a re-
alização de novos exames.

No HUSE foram instalados quatro 
elevadores, sendo dois para o bloco 
da pediatria e dois para o bloco de 
serviços. Além disso, a proposta do 
Projeto SOS Emergência, referente 
à aquisição de equipamentos e ma-
teriais permanente, teve os recursos 
liberados na ordem de R$ 3 milhões.

O Plano de Ação da Rede de Ur-
gência e Emergência (PAR-RUE) 
foi publicado através da Portaria 
nº 1771/2014. Os recursos previstos 
para investimentos, na ordem de R$ 
15 milhões, destinam-se principal-
mente às ações nas áreas críticas 
dos Hospitais Regionais.

Teve início a construção do Hospital 
de Oncologia de Sergipe Governa-

dor Marcelo Déda Chagas, estando 
com 60% da terraplanagem concluí-
da e obtenção das autorizações pela 
Comissão Nacional de Energia Nu-
clear (CNEN) e Vigilância Sanitária 
municipal.

Também foi iniciada a reforma e es-
truturação do Serviço de Referência 
para o diagnóstico e tratamento de 
lesões precursoras do câncer do colo 
do útero e de mama, no Centro de 
Atenção Integral à Saúde da Mulher 
(CAISM).
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depender das necessidades avalia-
das, para outros serviços da rede, 
como Serviços de Urgência, Hospi-
tais Especializados e, em casos de 
proteção social, judicialização ou 
demanda espontânea, para Comuni-
dades Terapêuticas (CT).

Nessa área, é importante destacar 
ainda: a implantação de dez novos 
CAPS; a oferta de 40 leitos em Co-
munidade Terapêutica contratados 
pela Secretaria de Estado da Inclu-
são, Assistência e do Desenvolvi-
mento Social (SEIDES); o Cofinan-
ciamento de 70 leitos de retaguarda 
psiquiátrica em Hospital Geral; a 
realização de campanhas informati-
vas em festas populares, palestras, 
seminários; a oferta do serviço Dis-
que-Saúde para esclarecimento de 
dúvidas e orientação sobre o funcio-
namento da atenção aos usuários; 
o Programa de Redução de Danos 
para os usuários que não querem 
deixar de usar substâncias psicoati-
vas; e a capacitação de mais de 700 
profissionais.

Centrais de Regulação

Ao longo de 2014, as Centrais de Re-
gulação estadual viabilizaram: 107 
Autorizações de Procedimento de 
Alta Complexidade (APAC) para a 
realização de cirurgias de catarata; 
liberados 44 APACs para Residên-
cia Terapêutica de Nossa Senhora 

da Glória; em relação à Regulação 
da Lista Única de Pacientes para Ra-
dioterapia no Hospital de Cirurgia 
e HUSE, foram encaminhados 395 
pacientes e 78, enviados a Salvador. 
Foram realizados 114 Transplantes 
de córnea e encaminhados, até ou-
tubro de 2014; 1.644 pessoas foram 
enviadas para Tratamento Fora do 
Domicílio (TFD).

Centro de Atenção à Saúde de Ser-
gipe (CASE)

Até outubro de 2014, foram gastos 
mais de R$ 31 milhões na aquisição 
de medicamentos de alto custo dis-
tribuídos aos usuários cadastrados 
no CASE – atualmente essa Unidade 
possui 17.841 usuários ativos cadas-
trados. No tocante ao fornecimento 

de órtese e prótese, foram dispen-
sados um total 3.410.  Além disso, 
foram dispensadas mais de 70 mil 
insulinas e mais de 30 mil kits de co-
lostomia.

Programas Nacionais da Atenção 
Básica em Sergipe

a) MAIS MÉDICOS: oriundo do Go-
verno Federal, integra um amplo pac-
to de melhoria no atendimento aos 
usuários do SUS. Em Sergipe, foram 
recebidos 151 profissionais, sendo 
116 médicos cooperados (cubanos), 
20 médicos brasileiros (formados no 
Brasil) e 15 intercambistas (14 brasi-
leiros formados fora do país e 01 pro-
cedente de Portugal) para atuarem 
em 46 municípios, o que correspon-
de a 61,33% dos municípios sergipa-

menores de dois anos; implantação 
da Iniciativa Hospital Amigo da 
Criança (IHAC) – idealizada pela Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS) 
e pelo Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (UNICEF), nas se-
guintes maternidades: São José, em 
Itabaiana, Zacarias Junior, em La-
garto, Santa Isabel e MNSL – em im-
plantação –, em Aracaju; incentivo 
ao Método Mãe Canguru – os recém-
-nascidos passam a ter contato dire-
to com a mãe desde o momento em 
que apresentem condições clínicas 
–, que tem sido proposto como uma 
alternativa ao cuidado neonatal con-
vencional para bebês de baixo peso 
ao nascer. A MNSL foi certificada 
pelo Ministério da Saúde pela apli-
cação do Método Mãe Canguru.

d) Sistema Logístico: Transporte 
Sanitário e Regulação: A Central de 
Regulação Obstétrica está em fun-
cionamento, com o Sistema Integra-
do de Garantia de Acesso Universal 
(SIGAU) acompanhando o perfil das 
maternidades da Rede 24 horas. Nas 
situações de Urgência, as Gestantes, 
as Puérperas e os Recém-Nascidos 
de Alto Risco possuem garantia de 
Transporte Seguro regulado e reali-
zado pelo Sistema de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU) e pelo 
Serviço de Remoção Inter-Hospita-
lar Assistida (SHIRA).

Rede de Cuidado à Pessoa com 
Deficiência

Com o objetivo de ampliar e quali-
ficar a Rede de Cuidados à Pessoa 

com Deficiência (RCPcD), o Servi-
ço de Reabilitação Física e Motora 
(SERFISMO) foi habilitado para 
Centro de Reabilitação Física e In-
telectual II (CER II). Também está 
sendo concluída a terraplanagem 
para a construção do Centro de Es-
pecialidades em Reabilitação IV 
(CER), em Aracaju, e está prevista a 
implantação de dois CERs nos mu-
nicípios de Lagarto e Propriá.

Além disso, Sergipe implantou a 
Triagem Auditiva em cinco mater-
nidades nos municípios de Estância, 
Lagarto, Itabaiana e Aracaju (MNSL 
e Santa Izabel), com a finalidade de 
qualificar o atendimento aos recém–
nascidos.

Rede de Atenção Psicossocial com 
ênfase no enfrentamento ao uso de 
álcool, crack e outras drogas

Em parceria com as Secretarias Mu-
nicipais de Assistência Social e da 
Saúde, o tratamento do usuário de 
crack, álcool e outras drogas, con-
tinua acontecendo através das se-
guintes instituições: Unidades Bási-
cas de Saúde, Centros de Referência 
de Assistência Social (CRAS) e Cen-
tros de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS). A partir 
do levantamento das necessidades 
desses usuários, eles são encami-
nhados para um dos 40 Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS) ou, a 



34 35Relatório de Atividades 2014 | Governo de Sergipe RESULTADOS DA GESTÃO

o mês de setembro foram realizados 
4.122 testes para sífilis e 3.728 testes 
rápidos para detecção do HIV em 
gestantes.

Destacam-se ainda a campanha de 
vacinação contra o Influenza, com 
aplicação de 340.330 doses, alcan-
çando a cobertura vacinal de 83,34% 
e a Campanha de Eliminação de 
Hanseníase, que alcançou 85,79% 
de crianças tratadas para os geohel-
mintos.

Sistema Estadual de Vigilância 
Sanitária, Ambiental e Saúde do 
Trabalhador

Em 2014, 100% dos municípios exe-
cutaram as ações estratégicas de Vi-
gilância Sanitária. Foram realizadas 

ações de educação em saúde voltadas 
às boas práticas em alimentos, obje-
tivando a conscientização da popu-
lação e sensibilização dos gestores 
e trabalhadores sobre a importância 
das ações de vigilância sanitária para 
a promoção da saúde e prevenção do 
risco sanitário. Ademais, empreen-
deu-se a ampliação das ações de mo-
nitoramento nos municípios que de-
cretaram situação de emergência em 
decorrência da seca e a aquisição de 
filtros domésticos para atendimento 
a esta população afetada, bem como 
a elaboração da Cartilha Informativa 
sobre uso do filtro doméstico para po-
tabilização da água em parceria com a 
Defesa Civil Estadual. Por fim, implan-
tou-se o Comitê Estadual de Atenção 
às Urgências em Saúde Pública e 
Eventos de Massa.

Educação na Saúde

Seguindo o planejamento das ações 
previstas no Plano Estadual de Edu-
cação Permanente, foram realizadas 
35 ações educacionais, com oferta 
de 3.536 vagas para profissionais en-
tre médicos, enfermeiros, assisten-
tes sociais, nutricionistas, agentes 
comunitários de saúde, agentes de 
endemias, entre outros. Alconaçou-
-se a aprovação junto ao Ministério 
da Saúde dos Projetos de Especiali-
zação em Gestão do Trabalho e Edu-
cação em Saúde e Mestrado Profis-
sional em Vigilância em Saúde, em 
parceria com a UFS. Além disso, teve 
início o Curso de Especialização de 
Micropolítica da Gestão e Trabalho 
em Saúde, em parceria com a Uni-
versidade Federal Fluminense e FU-
NESA, direcionado a Gestores do 
SUS, com 49 alunos matriculados.

Hemocentro Coordenador do 
Estado de Sergipe (Hemose)

Devido à necessidade de amplia-
ção dos serviços, foi dado início ao 
processo de criação das agências 
transfusionais que funcionam no 
HUSE, Maternidade Nossa Senhora 
de Lourdes (MNSL) e nos Hospitais 
Regionais dos municípios Lagarto, 
Itabaiana e Estância. Para intensifi-
car as doações de medula óssea, foi 
criado cronograma mensal de cole-
tas externas de doadores e amplia-

nos. No estado, a cobertura da popu-
lação atendida pelo programa chega 
a 450.000 pessoas, o que representa 
20,5% dos habitantes.

b) Programa de Valorização dos 
Profissionais da Atenção Básica 
(PROVAB): tem por objetivo am-
pliar a atuação destes profissionais 
em municípios e periferias das re-
giões do estado em situação de ex-
trema pobreza. Em Sergipe 26 muni-
cípios foram contemplados com os 
profissionais, dentre estes, 49 médi-
cos, doze enfermeiros e sete dentis-
tas, o que representa uma população 
atendida de 147.000 pessoas (6,7% da 
população).

c) Programa Telessaúde Brasil Re-
des: tem como objetivo ampliar a 
resolutividade da Atenção Básica e 
promover sua integração com o con-
junto da Rede de Atenção à Saúde. 
Dos 101 pontos de Telessaúde pac-
tuados como meta para 2014, foram 
implantados 75, em 36 municípios.

d) Projeto Olhar Brasil (POB): tem 
como objetivo identificar e corrigir 
problemas visuais, relacionados à 
refração, dos alunos do ensino bási-
co, garantindo assistência integral 
em oftalmologia para os casos em 
que forem diagnosticadas outras 
patologias em saúde ocular e que 
necessitem de intervenções. Visa 
ainda contribuir para a redução das 

taxas de repetência e de evasão es-
colar e facilitar o acesso da popula-
ção escolar à consulta oftalmológica 
e a óculos corretivos.

e) Programa Brasil Sorridente: 
visa à reorganização da saúde bu-
cal da atenção básica, à ampliação 
e qualificação da atenção especia-
lizada, através da implantação de 
Centros de Especialidades Odon-
tológicas (CEO) e Laboratórios 
Regionais de Próteses Dentárias 
e à viabilização da adição de flúor 
nas estações de tratamento de 
águas de abastecimento público. 
Em Sergipe, existem 12 CEOs que 
compõem a rede de atenção à saú-
de bucal. Até outubro de 2014, a 
produção dos Centros de Especia-
lidades Odontológicas estaduais 
somou um total de 30.637 procedi-
mentos especializados. Destaque 
para o CEO de Propriá e de São 
Cristóvão que procederam a colo-
cação de 305 aparelhos protéticos.

f) Programa de Melhoria do 
Acesso e da Qualidade da Aten-
ção Básica (PMAQ): tem como 
objetivo promover a melhoria do 
acesso e da qualidade da atenção à 
saúde. Em 2014, foi realizado, jun-
tamente com a Universidade Fe-
deral de Sergipe (UFS), instituição 
de ensino credenciada pelo MS, o 
cumprimento da 2ª fase do ciclo da 
Avaliação Externa em Sergipe.

Sistema Estadual de Vigilância 
Epidemiológica

Para a prevenção das Doenças Sexu-
almente Transmissíveis (DST)/Aids, 
Hepatites Virais e Sífilis,  foram re-
alizadas: campanhas em festas po-
pulares e  nas paradas gays em al-
guns municípios; participação da 
Unidade Móvel “Fique Sabendo” na 
Campanha “Proteja o Gol” durante a 
Copa do Mundo em Salvador (BA); 
oficinas de prevenção nas cidades 
localizadas na divisa com a Bahia; 
participação no Comando Saúde na 
Estrada junto aos caminhoneiros, 
em parceria com a Polícia Rodoviá-
ria Federal; promoção de atividades 
de solidariedade (Dia da Criança So-
ropositiva e dia do MACFELIZ); até 
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tes, através de palestras e ativida-
des educativas e preventivas sobre a 
saúde bucal.

É o único plano de saúde de Sergipe 
que oferece tratamento odontológi-
co completo, além de fornecer gra-
tuitamente aparelhos ortodônticos 
fixos e móveis aos beneficiários e de-
pendentes que necessitam. Em 2014, 
o Centro Odontológico do IPESAÚ-
DE prestou mais de 3 mil atendi-
mentos nas especialidades de Clíni-
ca Odontológica, Odontopediatria, 

Endodontia, Periodontia, Cirurgia 
Buco-Maxilo-Facial e Radiologia. 

Melhoria das Instalações

Destaques para a inauguração do 
Centro de Fisiatria Maria Virgínia 
Leite Franco, dotado de um moderno 
Centro de Condicionamento Físico 
e do Centro de Promoção à Saúde, 
que passou a atender as especialida-
des de endocrinologia, reumatologia 
e cardiologia. Será transferido para 
o novo espaço o Centro de Diabetes, 

que atende por mês cerca de seis mil 
beneficiários.

O Governo do Estado também já 
investiu mais de R$ 2 milhões em 
tecnologia da informação, com o 
objetivo de dar celeridade e transpa-
rência aos procedimentos através de 
software de gestão em saúde, bem 
como, na administração do parque 
tecnológico e sistemas utilizados 
pelo Instituto.  

Está prevista para 2015 a reforma 
do Centro de Promoção à Saúde, 
também conhecido como Centro 
de Imagens. Para tanto, já foi lança-
do o edital da tomada de preço nº 
01/2014, visando à seleção da pres-
tadora dos serviços.

Hospital da Polícia Militar (HPM)

Visando à melhoria no atendimento 
foi realizada a reforma e moderniza-
ção do espaço físico da Unidade, es-
tando em fase de conclusão às enfer-
marias A e B. No período de janeiro 
a outubro de 2014, foram registrados 
266 internamentos e 8.073 atendi-
mentos ambulatoriais. 

O HPM dispõe de 62 leitos, sendo 
47 clínicos/cirúrgicos, cinco pediá-
tricos, seis em UTI, três suítes e um 
isolamento, os quais são destinados 
aos pacientes militares, seus depen-
dentes e aos pacientes civis usuários 
do IPESAÚDE.

ção do cadastro de Registro de Doa-
dores de Medula Óssea (REDOME). 

Foi implantado o laboratório de He-
mostasia e Coagulação para realiza-
ção de exames em pacientes com do-
enças hematológicas e diagnóstico de 
coagulopatias desconhecidas e atuali-
zação do cadastro do hemofílico, atra-
vés do Programa Webcoagulopatias.

Laboratório Central de Saúde 
Pública do Estado de Sergipe 
(LACEN)

O LACEN desenvolve Políticas de 
Assistência Laboratorial em conso-
nância com os Núcleos de Vigilân-
cia em Saúde; ações de diagnóstico, 

pesquisa e controle da qualidade de 
produtos e serviços; além de capta-
ção, incorporação e repasse de tec-
nologia para a Rede de Laboratórios 
de Saúde Pública no âmbito esta-
dual. Em 2014, foram realizadas 20 
capacitações, referentes à Rede de 
Laboratórios de Vigilância e ao sis-
tema Gerenciador de Ambiente La-
boratorial (GAL) e foram recebidos, 
por doação da Agencia Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA), dois 
turbidímetros, três phmetros, dois 
clorímetros, ampliando assim o seu 
parque tecnológico.

Novos Investimentos para 2015

Na área Psicossocial, está prevista 
a implantação de quinze leitos de 
psiquiatria no Hospital Regional Dr. 
Jesse Andrade Fontes, em Estância; 
dez leitos de psiquiatria no Hospital 
Regional Monsenhor João Batista 
de Carvalho Daltro, em Lagarto; dez 
leitos no serviço hospitalar de refe-
rência para psiquiatria no Hospital 
Regional de Nossa Senhora da Gló-
ria; e sete leitos no Hospital Santa 
Cecília para psiquiatria, no municí-
pio de Aquidabã.

Investimentos a serem executados 
com recursos financeiros do Pro-
grama de Fortalecimento das Redes 
de Atenção à Saúde (PROREDES): 
estruturação do Núcleo Estratégico 
da SES; unificação das Centrais de 

Regulação do Estado; Construção 
do Centro de Educação Permanente 
do SUS Sergipe; aquisição de equi-
pamentos mobiliários; desenvolvi-
mento do Sistema de Informação 
Integrada da SES/SE; construção do 
Laboratório Central de Saúde Públi-
ca (Lacen); Construção, reforma e 
ampliação de Centros de Especiali-
dades Médicas do SUS Sergipe, tota-
lizando cerca de R$ 30 milhões.

IPESAÚDE

O Instituto de Promoção e de As-
sistência à Saúde de Servidores do 
Estado de Sergipe (IPESAÚDE) de-
senvolve suas ações de medicina 
preventiva e curativa em oito dos 
principais municípios do estado de 
Sergipe, pela rede de serviços pró-
prios, os quais atendem a todos os 
beneficiários e dependentes deste 
Plano de Saúde. A rede possui um 
total de mais de 650 prestadores 
de serviços entre médicos, clínicas, 
hospitais e laboratórios, distribuídos 
em todo o estado. Dentre as ações 
realizadas em 2014, destacam-se:

Programa de “Educação e Preven-
ção em Saúde Bucal”: o grande dife-
rencial deste programa consiste em 
promover uma conscientização dos 
problemas bucais e seus devidos 
tratamentos através da educação. 
Ao todo, já foram orientados mais 
de 3 mil beneficiários e dependen-
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Teve início o Curso de Especializa-
ção Lato Sensu em Coordenação 
Pedagógica, sob a Coordenação do 
Programa Universidade Aberta do 
Brasil (UAB), fruto de uma parceria 
com a União Nacional dos Dirigen-
tes Municipais de Educação (UNDI-
ME). Iniciou-se também o Curso de 
Prevenção ao Uso de Drogas para 
Educadores de Escolas Públicas, 
com a oferta de 550 vagas nos polos 
de apoio presencial da UFS.

Houve ainda a continuação dos cur-
sos de graduação, sendo ofertadas 
3.150 vagas, das quais 50% destina-
das a docentes da rede pública, nos 
Polos da UAB, em parceria com a 
UFS, nas áreas de Inglês, Letras, Fi-
losofia, Matemática, Química, Física, 
Língua Portuguesa, História, Geo-
grafia, entre outros.

Estão sendo realizados cursos de for-
mação técnica para profissionais da 
educação não docentes (vigilantes, 
merendeiras, executores de serviços 
básicos, oficiais administrativos), 
em parceria com o Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia 
de Sergipe (IFS), sendo disponibi-
lizadas mais de 600 vagas, nos se-
guintes cursos: Secretaria Escolar, 
Infraestrutura Escolar, Alimentação 
Escolar, Multimeios Didáticos, por 
meio do Programa PROFUNCIO-
NÁRIO .

Por meio do Projeto Rede de Apri-
moramento em Educação Inclu-
siva (READI) foram realizados os 
seguintes eventos: Curso de For-
mação Continuada sobre o Progra-
ma Mecdaisy - Livro Digital Aces-
sível, para 20 professores da Rede 

Estadual que atuam em Salas de 
Recursos Multifuncionais - Tipo II 
e/ou com alunos cegos; Curso para 
Professor Bilíngue com 15 parti-
cipantes; Curso Tecendo Saberes 
sobre o Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) – Etapa 2014, 
para 70 professores das Salas de 
Recursos Multifuncionais das re-
des públicas estadual e municipais; 
oficinas promovidas pelo Centro 
de Capacitação de Profissionais 
da Educação e de Atendimento às 
Pessoas com Surdez (CAS); Semi-
nário de Orientações Metodológi-
cas e Avaliativas para o aluno com 
deficiência, em que participaram 
852 profissionais entre professores 
que atuam no ensino regular com 
alunos inclusos e coordenadores 
pedagógicos. 

Pacto Nacional pela Alfabetização 
na Idade Certa (PNAIC)

O PNAIC é um compromisso for-
mal assumido pelos governos Fe-
deral, do Distrito Federal, dos Es-
tados e Municípios para assegurar 
que todas as crianças estejam alfa-
betizadas até os oito anos de idade, 
ao final do 3º ano do ensino funda-
mental. Em 2014, ocorreu formação 
de 395 docentes da Rede Estadual 
de Ensino, distribuídos em 16 tur-
mas, beneficiando 9.875 alunos 
matriculados no 3º ano do ensino 
fundamental.

2 .2 - EDUCAÇÃO

A Secretaria de Estado da Educação 
(SEED) tem como missão garantir, 
de forma universal e democrática, 
o acesso e a permanência do alu-
no na escola, proporcionando a 
inclusão social por meio da oferta 
de um ensino público de qualida-
de, que assegure a aprendizagem 
e o desenvolvimento da cidadania, 
contribuindo para a melhoria das 
condições de vida da população 
sergipana. Em 2014, destacam-se 
as seguintes ações:

Gestão Democrática

Com a aprovação da Lei Comple-
mentar nº 235/2014, foi iniciado o 
processo de implantação dos Con-
selhos Escolares nas Unidades de 
Ensino da Rede Pública Estadual, 
espaço democrático de gestão ad-
ministrativa e pedagógica das uni-
dades escolares, em substituição 
aos Comitês Comunitários. Parti-
ciparam da 1ª Etapa do processo 
de eleição de Conselhos Escolares, 
341 Unidades de Ensino Estaduais. 
Quanto ao processo de escolha dos 
gestores escolares, em 2014, 44,5% 
das Unidades Escolares adminis-
tradas pela SEED tiveram seus 
diretores eleitos, nomeados e em-
possados, após submeterem-se à 
consulta da comunidade local.

Programa Nacional de Ampliação da 
Jornada Escolar (Mais Educação)

O Programa Mais Educação, 
um dos pilares do Sergipe Mais 
Justo, consiste na ampliação da 
jornada escolar, através do de-
senvolvimento de oficinas peda-
gógicas, ofertadas no contratur-
no. Tais ações são desenvolvidas 
nas próprias unidades escolares, 
merecendo destaque o fato de 
que o Governo do Estado fornece 
alimentação e toda a logística ne-
cessária para assegurar a perma-
nência e o bem-estar dos alunos 
na escola, por um período míni-
mo de sete horas diárias.

Finalizado o recadastramento 2014, 
houve a adesão de 128 escolas es-
taduais, com previsão de atender 
15.040 alunos, totalizando um re-
passe de cerca de R$ 5,8 milhões. 
Desse total, 72 unidades já recebe-
ram os recursos e iniciaram suas 
atividades. 

Foi realizado ainda o IV Encon-
tro Sergipano do Programa Mais 
Educação, em que discutiu-se te-
mas relevantes da Educação In-
tegral, como as estratégias para 
a ampliação do tempo e espaços 
nas escolas públicas. O objetivo 
principal do encontro foi forta-
lecer o processo da educação no 
Estado de Sergipe.

Formação Continuada para os Pro-
fissionais da Educação

No ano de 2014, a SEED deu conti-
nuidade ao processo de formação 
continuada de docentes, com a ofer-
ta do curso Aperfeiçoamento em 
Educação Ambiental (300 vagas) e 
do curso de Extensão em Educação 
e Direitos Humanos (250 vagas), 
em parceria com a UFS, através do 
Centro de Educação Superior a Dis-
tância  (CESAD). Destaque também 
para os cursistas e tutores de vinte 
municípios sergipanos que con-
cluíram a edição 2013/2014 do Pro-
grama Gestão de Aprendizagem 
Escolar (Gestar II), certificada pela 
Universidade Federal de Pernam-
buco (UFPE), que compõe a rede de 
formação continuada do Ministério 
da Educação (MEC).
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Pré-Universitário

Foram ofertadas, em 2014, 5.870 va-
gas no curso Pré-Universitário, dis-
tribuídas em 40 polos de 24 municí-
pios. Operacionalizou-se simulados 
e revisões finais para o Exame Na-
cional do Ensino Médio (ENEM). No 
tocante aos alunos surdos, existe um 
trabalho desenvolvido com intér-
pretes contratados pela SEED, que 
atuam fazendo o acompanhamen-
to desses alunos durante as aulas 
semanais, nas revisões de finais de 
semana, na revisão final, bem como, 
orientando-os nas inscrições de ves-
tibulares.

Construção, Reforma e Ampliação 
de Escolas Estaduais

Em 2014, foram concluídas 34 re-
formas e ampliações, com gastos 
aproximados de R$ 22,9 milhões. Es-
tão em andamento outras 24 obras, 
dentre construções, reformas e am-
pliações em unidades escolares e 14 
obras em quadras esportivas escola-
res, totalizando um investimento de 
mais de R$ 55,8 milhões.

Obras Concluídas 2014

MUNICÍPIO ESCOLA TOTAL DA OBRA

Aracaju Escola Alceu Amaroso R$        356.948,19
Aracaju Escola Poeta Garcia Rosa R$        212.050,08
Aracaju Escola Santos Dumont R$        374.745,75
Aracaju Escola Dom Luciano R$        378.465,23
Canindé de São Francisco Colégio Delmiro Miranda Britto R$          67.615,57
Capela Coelho e Campos R$     1.140.466,60
Estância Gilson Amado R$        310.561,74
Frei Paulo Gentil Tavares da Mota R$        978.373,87
Itabaianinha Olimpio Campos R$        945.304,45
Laranjeiras Cônego Filadelfo Oliveira R$     1.014.267,15
N. Sra. do Socorro Leão Magno Brasil R$     1.083.655,02
N. Sra. Aparecida Escola Marcílio Dias R$        262.602,15
Neópolis Marechal Pereira Lobo R$     1.509.251,55
Pedra Mole Augusto Franco R$        497.305,31
Propriá Escola D. Antonio S. Cabral R$        602.713,02
Salgado José Conrado de Araújo R$        639.475,87
São Cristóvão Escola Rural Povoado Cabrita R$        302.296,02
Simão Dias Maria de Lurdes Silveira R$        159.788,82
Simão Dias Escola João Matos de Carvalho R$          84.480,68
Simão Dias Escola Fausto Cardoso R$        215.232,26
Simão Dias EJA Marcos Ferreira R$        288.565,54
Simão Dias Escola Pedro Valadares R$        131.646,43
Simão Dias Escola Aristeu Valadares R$        278.872,05
Simão Dias Escola Manoel Sobrinho R$        234.575,67
Simão Dias Escola Aglomerado Sítio Jacaré R$        237.276,59
Simão Dias Escola Milton Dortas R$        386.824,30
Simão Dias Escola João Ferreira Matos R$        335.105,67
Simão Dias Escola Lourival Batista R$        254.803,75
Aracaju Escola Tobias Barreto R$        282.574,64
Pacatuba Leandro Maciel R$        330.895,43
Poço Verde Escola São José R$        410.881,34
Aracaju Escola Manoel Dionísio de Santana R$        389.490,74
Aracaju Escola Gov. Augusto Franco R$     1.385.491,58
Itabaiana Escola Murilo Braga R$     6.892.905,38
TOTAL R$   22.975.508,44

Fonte: SEED/Gabinete Secretário

Obras em Andamento 2014

MUNICÍPIO ESCOLA/QUADRA TOTAL DA OBRA

Aracaju

Conservatório de Música R$ 685.362,14
João Cardoso do Nascimento R$ 1.338.078,02
Ruy Barbosa R$ 1.852.089,39
Des. João Bosco A. Lima R$ 759.558,59
Quadra General Siqueira R$ 371.891,25
Quadra 15 de Outubro R$ 405.428,88
Quadra Joaquim Vieira Sobral R$ 386.514,89
Quadra da Escola Francisco Rosa Santos R$ 379.012,31
Quadra da Escola Gov. Augusto Franco R$ 397.347,36
Quadra da Escola Ofenisia Freire R$ 480.260,22
Escola 11 de Agosto R$ 1.238.450,24
Escola Manoel Luiz R$ 771.258,65

Brejo Grande Escola Luiz Garcia R$ 244.322,22

Japoatã Escola Josino Menezes R$ 1.269.811,51

N. Sra. do Socorro

Escola Francisco José Gomes R$ 332.828,05
Escola Rural Paulo Freire R$ 262.302,03
Escola Agda Fontes Ferreira R$ 253.741,97
Escola Padrão FNE R$ 7.139.736,54
Quadra Gilberto Freire R$ 347.877,18

Neópolis Escola Caldas Junior R$ 1.194.000,00

Ribeirópolis Escola Abdias Bezerra R$ 248.882,75

São Cristóvão

Escola  Normélia Araujo de Melo R$ 295.633,91
Escola Olga Barreto R$ 246.088,16
Quadra Olga Barreto R$ 267.280,20
Escola Armindo Guaraná R$ 905.831,62

Simão Dias Escola Joaquim Gregório Bispo R$ 255.231,57

Areia Branca Escola Pedro Diniz Gonçalves R$ 809.133,07

Estância Escola Sem. Walter Franco R$ 2.611.879,15

Boquim - Profissional Escola Cleonice S. da Fonseca R$ 4.016.118,07

Propriá - Profissional Escola Joana Freitas de Barbosa R$ 3.812.301,38

Nossa Sra. das Dores
Centro Prof. Novo R$ 11.088.661,27
Quadra Prof. Fernando Azevedo R$ 282.840,91

Itabaianinha Quadra Raimundo Lima R$ 371.352,74

Malhador Quadra José Joaquim Cardoso R$ 255.600,00

Moita Bonita Quadra Tavares Queiroz R$ 371.226,27

Neópolis Quadra Caldas Júnior R$ 245.846,98

Siriri Quadra da Escola Cel. José Joaquim Barbosa R$ 433.929,23

Pequena monta Diversas escolas R$ 9.210.582,61

TOTAL R$ 55 .838 .291,33

Fonte: SEED/Gabinete Secretário
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campo. No período de abril/2012 a 
maio/2014, foram atendidos 1.000 
alunos – jovens agricultores familia-
res, em 33 turmas e 18 municípios. 
Em fevereiro de 2015, está prevista a 
oferta de mais 40 turmas, em 22 mu-
nicípios, que irão atender mais 1.000 
alunos. Para isso, o MEC irá repassar 
cerca de R$ 8 milhões. 

Acesso ao Transporte Escolar

Segundo dados do Censo Escolar 
2014, a Rede Estadual possuía 41.951 
alunos usuários do transporte esco-
lar. Foram repassados cerca R$ 12,1 
milhões a 40 municípios convenia-
dos, sendo que o custeio total volta-
do para o transporte escolar, incluin-
do os repasses aos municípios, foi da 
ordem de R$ 50,1 milhões. Estão em 
processo de aquisição, com recursos 
provenientes do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), quatro ônibus escolares, 
através do Programa Caminhos da 
Escola.

Programa Estadual de 
Transferência Voluntária de 
Recursos Financeiros (PROFIN)

O valor transferido para cada escola 
é determinado com base no número 
de alunos matriculados no ensino 
fundamental, ensino médio e edu-
cação profissional, de acordo com 
o Censo Escolar do ano anterior. O 
PROFIN tem como missão viabili-

zar a descentralização dos recursos 
públicos para autonomia gerencial 
das Unidades Executoras com a par-
ticipação da comunidade escolar. 
Até novembro de 2014, foram repas-
sados aproximadamente R$ 2,1 mi-
lhões para 281 unidades escolares da 
rede estadual de ensino, benefician-
do 157.457 alunos.

Estruturação de Bibliotecas 
Escolares da Rede Pública de 
Ensino

Em 2014, foram adquiridos 3.400 
livros para compor o acervo das bi-
bliotecas escolares. Além disso, 37 
bibliotecas receberam um kit de mo-
biliário para a melhoria da estrutura, 
com recursos oriundos de convênio 
com o FNDE.

Programa de Alimentação Escolar

Foram investidos, em 2014, cerca de 
19,3 milhões, composto por recursos 
do FNDE e do Tesouro Estadual, 
atendendo a 238.188 alunos da rede 
estadual de Ensino. Destes, cerca de 
R$ 1,8 milhão foram para compra de 
gêneros alimentícios advindos da 
agricultura familiar.

Educação Profissional

No PPA 2012-2015, a Educação Pro-
fissional ganhou um status de eixo 
estratégico, visando dar sustenta-
bilidade à política educacional de 

Sergipe, com vistas a promover a in-
clusão social e a inserção no mundo 
do trabalho, por meio da formação 
técnica profissionalizante.

Para tanto, em 2014 foram realizadas 
as seguintes ações: inauguração do 
CEEP “Maria Fontes de Faria” (Bo-
quim) e o CEEP “Gov. Marcelo Déda 
Chagas” (Carmópolis) com início 
das atividades em agosto/2014 e 
setembro/2014, respectivamente; 
iniciados os procedimentos para a 
realização dos processos licitatórios, 
visando à construção de quatro Cen-
tros Profissionalizantes; assinatura 
da Ordem de Serviço para a constru-
ção do Centro Profissionalizante de 
Nossa Senhora do Socorro; iniciadas 
as obras para adequações de três 
unidades escolares, nos municípios 
de Itabaiana, Boquim e Propriá, com 
o intuito de funcionar como Centros 
de Educação Profissional, que ofer-
tarão cursos nas áreas de: móveis, 
cerâmica, administração, manuten-
ção de microcomputadores, aquicul-
tura, pecuária e pesca; aquisição de 
equipamentos e mobiliários, no va-
lor de mais de R$ 2,8 milhões para as 
seguintes Unidades: Conservatório 
de Música (Aracaju); Centro Estadu-
al de Educação Profissional (CEEP) 
“Dom José Brandão de Castro” 
(Poço Redondo), cujo prédio passou 
por reforma, CEEP “Agonaldo Pa-
checo” (Neópolis) e CEEP “José Fi-
gueiredo Barreto” (Aracaju).

Acesso de Alunos com 
Necessidades Especiais na 
Educação Básica da Rede Estadual

Visando à continuidade da am-
pliação do acesso de alunos com 
necessidades especiais, a SEED 
desenvolveu as seguintes ações: 
fortalecimento da Política Nacional 
de Educação Especial na Perspecti-
va da Educação Inclusiva na Rede 
Pública Estadual de Sergipe; viabi-
lização da permanência com quali-
dade, assegurada pelo acesso com 
participação, aprendizagem e conti-
nuidade nos níveis mais elevados de 
ensino; acompanhamento sistemá-
tico do desenvolvimento da prática 
docente por meio de visitas técnico-
-pedagógicas às Salas de Recursos 
Multifuncionais; orientações in loco 
nas unidades escolares ao corpo do-
cente e à equipe pedagógica acerca 
da metodologia para o aluno com 
deficiência.
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Como forma de contribuir para a 
conscientização dos direitos e da 
participação efetiva na sociedade 
das pessoas com deficiência, foram 
realizadas as seguintes ações: co-
memoração do Dia do Surdo, pro-
movido pelo Centro de Capacitação 
de Profissionais da Educação e de 
Atendimento às Pessoas com Sur-
dez; participação no Prêmio Pipiri, 
honraria concedida pelo Conselho 
Municipal de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, que expres-
sa o reconhecimento a todas as pes-
soas que são engajadas na luta con-
tra o preconceito e a discriminação 
às pessoas com deficiência.

Programas Escola da Terra e 
Projovem Campo Saberes da Terra

O Programa Escola da Terra carac-
teriza-se por promover a formação 
continuada de professores para que 
atendam às necessidades específi-

cas de funcionamento das escolas 
do campo e daquelas localizadas em 
comunidades quilombolas. Em 2014, 
foram beneficiados, 8.408 alunos, 
dos quais 574 matriculados em es-
colas multisseriadas do campo e os 
demais em escolas regulares.

Já o Programa Projovem Campo 
Saberes da Terra tem por objetivo 
elevar a escolaridade de jovens agri-
cultores familiares, em Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) de nível fun-
damental, vinculada ao trabalho no 
campo e à qualificação profissional 
em Produção Rural Familiar, pro-
movendo a permanência e aprendi-
zagem dos jovens estudantes do 
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Segurança Alimentar e Nutricional

Em 2014, fortaleceu-se os serviços 
que a Seides já vinha mantendo, que 
são: Restaurante popular Padre Pe-
dro, que fornece  2.000 refeições di-
árias; a Feira da Agricultura Familiar 
já implantada em 16 municípios, e 
agora com mais um ponto de comer-
cialização no município de Aracaju, 
no pátio da SEMARH, totalizando 03 
pontos de comercialização nesta ca-
pital (SEIDES/SEED/SEMARH); o 
Programa de Aquisição de Alimen-
tos – PAA – Projeto Frutos da Terra, 
que foi ampliado para 46 municípios 
sergipanos; o Projeto de Moderni-
zação das Centrais de Distribuição 
de Alimentos do PAA , que adquiriu  
11 (onze) veículos utilitários; Agri-
cultura Urbana e Periurbana, que 
atende diretamente a 320 benefici-
ários e foram realizados os cursos 
de  Agroecologia, Associativismo e 
Cooperativismo, Beneficiamento de 
Produtos Vegetais – Frutas e Plan-
tas Medicinais, Aproveitamento In-
tegral dos Alimentos e Mercado e 
Comercialização nos Municípios de 
Aracaju, Nossa Senhora do Socorro 
e São Cristóvão. Foram implantadas 
04 hortas e 01 Unidade de Beneficia-
mento no Município de São Cristó-
vão e 01 horta no Município de Nos-
sa Senhora do Socorro; no Projeto 
Cultivando o Sertão do São Francis-
co, são beneficiários 70 agricultores, 
o que corresponde à implantação de 

70 Unidades de Sistemas Produtivos 
Agroecológicos Integrados Susten-
táveis (PAIS) em 09 municípios do 
Alto Sertão Sergipano; e por fim, 
Distribuição de Alimentos que aten-
de às famílias que se encontram em 
situação de vulnerabilidade social e 
em estado de insegurança alimen-
tar e nutricional, visando garantir 
o Direito Humano à Alimentação 
Adequada – DHAA de grupos espe-
cíficos tais como os pacientes fenil-
cetonúricos e portadores do vírus 
HIV/Aids e nas situações emergen-
ciais por qualquer natureza de de-
sastre, tais como seca e enchentes, 
em parceria com a Defesa Civil atra-
vés da aplicação de questionário de 
insegurança alimentar e nutricional 
e na entrega das cestas de alimentos. 

Inclusão Produtiva

No eixo da inclusão produtiva, o 
Governo do Estado transferiu para 
os beneficiários do programa Mão 
Amiga R$ 5.868.720,00 neste ano, 
e pode contar com uma inovação, 
que foi a inclusão dos beneficiários 
analfabetos no Programa Estadual 
Sergipe Alfabetizado, por meio do 
qual 50 trabalhadores conseguiram 
se alfabetizar.

A SEIDES, como interlocutora do 
Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego – PRO-
NATEC, que tem com foco na qua-

lificação profissional do trabalha-
dor brasileiro de baixa renda, em 
parceria com o SENAC e SENAI, 
qualificou os operadores do siste-
ma informatizado desse programa 
(SISTEC). Outra importante ação 
foi a criação do Comitê Gestor Terri-
torial do PRONATEC visando inte-
grar as ações no âmbito Municipal 
e Estadual. Desse modo, várias se-
cretarias se integram à Assistência 
Social na execução do PRONATEC 
em cada município, de modo que a 
seleção dos cursos tenha como base 

2 .3 - INCLUSÃO SOCIAL

A Secretaria de Estado da Inclusão, 
Assistência e do Desenvolvimento 
Social – SEIDES, por meio de ações 
nas áreas de segurança alimentar e 
nutricional, assistência e desenvol-
vimento social, geração de renda, 
formação profissional e defesa civil, 
tem a sua atuação voltada priorita-
riamente para a população em situa-
ção de vulnerabilidade e risco social, 
garantindo o acesso a serviços pú-
blicos e a oportunidades de empre-
go e renda. 

O cofinanciamento cada vez mais 
se consolida em nosso Estado, por 
meio do repasse de recursos do Fun-
do Estadual de Assistência Social 
diretamente para os Fundos Munici-
pais de Assistência Social, com me-
nos burocracia mas com igual trans-
parência, e uma maior autonomia 
para que os municípios organizem 
e planejem suas ações com base nas 
necessidades e prioridades já diag-
nosticadas em seus territórios. Esse 
é um marco para o fortalecimento 
da gestão descentralizada e para a 
melhoria dos serviços prestados à 
população. Nesse ano de 2014 já fo-
ram repassados para os municípios 
os seguintes valores, nas seguintes 
modalidades de serviços:

Serviços de Proteção Social Básica 
R$ 6 .182 .000,00

Serviços de Proteção de Média 
Complexidade   
R$ 1 .651 .700,00

Serviços de Proteção de Alta 
Complexidade  
R$ 1 .985 .000,00

Além disso, em 2014 a SEIDES, em 
parceria com outros órgãos e mu-
nicípios, promoveu ações acerca de 
sua área de atuação em todo o Es-
tado, destacando-se: I Encontro da 
Rede de Integração de Atendimento 
à Mulher Vítima de Violência; Semi-
nário sobre as Ações Intersetoriais 

para o Fortalecimento do Sistema 
de Garantia e Defesa dos Direitos 
da Criança e Adolescentes; Inaugu-
ração do 1º Abrigo Regional para 
Crianças e Adolescentes; Projeto 
Cine Informação “18 de Maio – Dia 
de Enfrentamento a violência contra 
a Criança e Adolescente”; Inaugu-
ração da 1º Casa-Lar Regional para 
Crianças e Adolescentes; Assinatu-
ra do Convênio para Construção de 
CRAS no Município de Japaratuba; 
Seminário sobre Medidas Socioedu-
cativas em Meio Aberto; II Encontro 
sobre os serviços da proteção social 
especial de alta e média complexida-
de; I Encontro Estadual da Feira da 
agricultura familiar, entre outros.

Habitação

Na área de habitação de interesse 
social, o “Programa Aluguel So-
cial”, instituído pela  Lei nº  7.150, 
de 26 de maio de 2011, é destina-
do a atender famílias em situação 
de risco e vulnerabilidade social 
que estejam abrigadas sob a res-
ponsabilidade do  Estado e cadas-
tradas em programas ou projetos 
habitacionais de qualquer esfera 
de governo. Atualmente, 231 famí-
lias recebem o benefício financeiro 
mensal, para pagamento de alugu-
éis transitórios, pelo período que 
antecede a entrega definitiva do 
imóvel objeto de programa habita-
cional em que esteja cadastrado.
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de 6.700 toneladas de material forra-
geiro, entre palma forrageira, rolão 
de milho e milho, para mais de 7.000 
produtores que possuíam até 10 ani-
mais em seu rebanho e que estavam 
dentro das áreas afetadas pela seca, 
com Decreto de Situação de Emer-
gência vigente, garantindo a sobre-
vivência do rebanho dos pequenos 
produtores.

Para fortalecer o sistema estadual de 
proteção e defesa civil, foram reali-
zadas a 2ª Conferência Estadual de 
Proteção e Defesa Civil, que resul-
tou na aprovação de 30 diretrizes e 
10 princípios que foram encaminha-
dos para a 2ª Conferência Nacional 
de Proteção e Defesa Civil, e o Curso 
de Gestão de Recursos Federais, que 
contou a participação de 40 partici-
pantes de diversas Coordenadorias 
Municipais de Proteção e Defesa Ci-
vil e de profissionais do DEPEC. O 
curso objetivou a instrução de vários 
componentes do Sistema Nacional 
de Proteção e Defesa Civil sobre as 
novas modalidades de gestão de re-
cursos federais.

Assistência e Proteção à Criança 
e ao Adolescente em Situação de 
Risco

A Fundação Renascer, por meio das 
ações que desenvolve, assegura as-
sistência necessária às crianças e 
adolescentes vítimas da violação de 

seus direitos, através dos sistemas de 
atendimento protetivo e socioeduca-
tivo, respeitando a particularidade 
de cada unidade de atendimento e 
seu público, em conformidade com 
o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (ECA). Nesse ano, a Fundação 
Renascer atendeu a 992 crianças, 
adolescentes, jovens e adultos.

As ações são desenvolvidas através 
de uma soma de esforços empre-
endidos pelo corpo diretivo e por 
equipes multidisciplinares, com ob-
jetivo de mudar a realidade social de 
crianças, adolescentes, jovens e pes-
soas com transtornos mentais que 
estão sob a guarda da instituição 
por terem seus vínculos familiares 
rompidos, pelo cometimento de atos 
infracionais, por se encontrarem em 
situação de abandono e rua, por ex-
ploração e violência sexual, ou seja, 
situações de vulnerabilidade e risco 
pessoal e social. Para tanto, foram 

realizadas as seguintes capacitações 
para esses profissionais a fim de 
melhorar cada vez mais os serviços 
prestados: 

• Capacitação do Sistema SIPI/
SINASE;

• Capacitação para socioeduca-
dores, pedagogos, psicólogos 
e advogados;

• Capacitação dos técnicos e 
cuidadores das Unidades de 
Acolhimento;

• Contratação de 50 socioedu-
cadores, 04 psicólogos, 04 ad-
vogados e 04 pedagogos para 
atender às necessidades das 
unidades de medidas socioe-
ducativas.

Em sua estrutura organizacional, a 
Fundação Renascer atua na execu-
ção das medidas protetivas, que têm 
por objetivo acolher provisoriamen-
te crianças e adolescentes em situ-
ação de vulnerabilidade familiar ou 
social, e socioeducativas, que são 
aplicáveis aos adolescentes de am-
bos os sexos que incidirem na prá-
tica de atos infracionais, e tem por 
finalidade propiciar o resgate e a 
reintegração à sociedade, mediante 
procedimentos pedagógicos que de-
senvolvam a sua capacidade intelec-
tual, profissional e o seu retorno ao 
convívio familiar.  

a demanda real do mercado local 
ou territorial. Como resultado das 
intervenções da SEIDES através do 
Comitê Territorial, todos os 75 mu-
nicípios já aderiram ao PRONATEC 
e 72 deles já ofertaram matrículas, 
que totalizam 34.093 sergipanos e 
R$ 75.112,00 milhões investidos em 
Sergipe pelo Governo Federal.

O Governo de Sergipe continua com 
a parceria feita com o Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Social – 
BNDES, que apoia o pequeno produ-
tor rural na resolução de problemas 
que afetam a produção ou comer-
cialização do seu empreendimen-

to. Formalizada em 2009, está em 
vigência e vai até 2017, ou até os 12 
milhões destinados serem utilizados 
para o fim a que se propõem. Para 
tanto, foi lançado o III Edital com 
R$ 5.000.000,00, sendo que, dos 83 
projetos apresentados, 50 passaram 
pela etapa classificatória de análise 
documental. As entidades pleitean-
tes estão sendo visitadas pela Co-
missão de Avaliação, que planejava 
emitir parecer até o final de dezem-
bro de 2014.

Defesa Civil

Dando continuidade às ações para 
minimizar os efeitos da seca, com a 

Operação Carro-Pipa, que conta com 
mais de 100 caminhões contratados 
e distribuindo água devidamen-
te potabilizada, foram distribuídas  
mais de 22.400 cestas de alimentos 
garantindo segurança alimentar e 
nutricional aos afetados. Também 
foi realizada a distribuição de mais 
de 11.800 filtros de água para os mu-
nicípios com decreto de Situação de 
Emergência vigente, como forma 
de garantir uma melhor potabilida-
de da água distribuída na Operação 
Carro-Pipa.

Em parceria com a EMDAGRO e 
SEIDES, adquiriu e distribuiu mais 
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O Programa atendeu a 193 adoles-
centes encaminhados pelas Unida-
des da Fundação Renascer, sendo 
que 32 deles foram inseridos em 
programas de qualificação e cur-
sos profissionalizantes.

Para desenvolvimento das ações, 
demos continuidade à parceria 
com o SENAC, para disponibilizar 
cursos dentro das unidades de in-
ternação para os adolescentes em 
privação de liberdade, e cursos 
na própria sede do órgão para os 
adolescentes em semiliberdade, e 
em medidas protetivas ou em ou-
tras instituições da sociedade civil 
quando possível.

Reforma e Ampliação na Estrutura 
do Centro de Atendimento ao Me-
nor – CENAM

Em 2014, o CENAM, passou por pro-
cesso de reforma e ampliação na sua 
estrutura física, para melhor ade-
quar-se às normativas do Sistema 
Nacional de Atendimento Socioedu-
cativo SINASE.

Para o exercício de 2015, há uma 
grande expectativa para a constru-
ção da nova Unidade de Medida 
Socioeducativa, fruto de uma parce-
ria formalizada através de convênio 
com o Governo Federal, que será 
instalada no município de Nossa Se-
nhora do Socorro.

Essa nova unidade tem como públi-
co-alvo 84 (oitenta e quatro) adoles-
centes do sexo masculino na faixa 
etária dos 12 aos 18 anos em cumpri-
mento de medida de internação.

Políticas para Mulheres

Em 2014, a Secretaria Especial de 
Política para as Mulheres (SEPM) 
pôs na estrada duas Unidades Mó-
veis para prestar assistência psicos-
social e jurídica às mulheres do cam-
po, fazendo chegar aos rincões mais 
distantes informações e alternativas 
de ajuda para sobreviver a estas e 
outras formas de violências no cam-
po. Desde a sua operacionalização já 
foram atendidos 48 Municípios, be-

neficiando 2.330 mulheres que resi-
dem na zona rural.

O Estado de Sergipe faz parte do 
Programa Nacional Mulher: “Vi-
ver sem Violência” e, entre tantas 
outras ações de fortalecimento do 
Plano Nacional de Enfrentamento à 
Violência contra as Mulheres, está 
a construção de Centros chamados 
Casa da Mulher Brasileira que in-
tegrarão serviços públicos de se-
gurança, justiça, saúde, assistência 
social, acolhimento, abrigamento e 
orientação para trabalho, emprego 
e renda, em todas capitais brasilei-
ras, bem como a integração com os 
demais serviços da rede de atendi-
mento e enfrentamento à violência 
contra a mulher, contando para isso 
com uma central de transportes que 
integrará todos os serviços. Com 
esse instrumento de proteção, a mu-
lher terá todos os serviços, em um só 
lugar, sem precisar peregrinar à pro-
cura de cada um deles.

O grandioso projeto já está em fase 
de implantação: os serviços topo-
gráficos, plantas, memoriais, ART e 
análise do solo já foram concluídos.

A Secretaria de Política para Mulhe-
res em desenvolvimento das ações 
de coordenarias participou, realizou 
e apoiou inúmeros eventos, como 
reuniões, palestras e encontros, 
conjuntamente com outros órgãos 

Em 2014, foram inseridas 301 crian-
ças e adolescentes em atividades es-
colares nas unidades de atendimen-
to da Fundação Renascer.

Nas Unidades de Internação existen-
tes, a escolarização é realizada em 
parceria com a Secretaria de Estado 
da Educação – SEED, e busca opor-
tunizar atividades de escolarização 
em nível de alfabetização e de ensi-
no fundamental, proporcionando o 
direito aos estudos regulares, procu-
rando desenvolver ação pedagógica 
adequada e comprometida com a 

filosofia de inclusão socioeducativa 
que auxilie o desenvolvimento inte-
gral do aluno, valorizando a aquisi-
ção de habilidades, competência e 
formação intelectual e moral.

No que concerne às medidas prote-
tivas e semiliberdade, as crianças e 
adolescentes estão matriculadas nas 
redes municipal e estadual de ensi-
no. Nessas unidades, o coordenador 
pedagógico é o responsável pelo 
acompanhamento junto às escolas. 
Já na Unidade de Internação Provi-
sória (USIP), está sendo desenvolvi-
do o Programa Sergipe Alfabetizado.

Atividades Profissionalizantes e 
de Estágios

O Governo do Estado, na busca de 
ofertar uma profissionalização, vem 
desenvolvendo através da Funda-
ção Renascer o Projeto Egressos/
Progressos, que tem como objeti-
vo atender ao adolescente/jovem 
egresso das medidas protetivas e so-
cioeducativas na faixa etária entre 12 
e 24 anos, no processo de integração 
social, conforme lei 10.097/2000, for-
necendo-lhe orientação e subsídios 
para a sua sobrevivência e o exercí-
cio da cidadania, evitando a reinci-
dência e possibilitando-lhes novas 
oportunidades de crescimento.
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e também municípios, a fim de con-
solidar o seu compromisso com as 
políticas sociais, em particular, as 
políticas para as mulheres, a exem-
plo de Fóruns, Audiências Públicas 
e o trabalho no programa de capaci-
tação Mulheres Mil. 

Continua a execução do programa 
de Rádio “Voz Ativa”, na rádio Aperi-
pê AM/ FM, todos os sábados das 09 
às 10hs, com a finalidade de atingir 
às mulheres de todo o estado, com 
informações acerca da política para 
as mulheres. 

Na busca de parceria com o Governo 
Federal foram firmados os convênios 
com Secretaria Especial de Políticas 
para as Mulheres da Presidência da 
República (SPM/PR) e com Minis-
tério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA), visando oferecer cursos de 
qualificação profissional às mulhe-
res ( jovens e adultas), em situação 
de vulnerabilidade e risco social; 
sensibilizar a sociedade sergipana 
para o comprometimento coletivo 
na prevenção e enfrentamento à vio-
lência contra as mulheres, crianças e 
adolescentes; fortalecer a cidadania 
e autonomia econômica das mulhe-
res rurais, dentre outras finalidades.

Políticas para a juventude

O ano de 2014 passa para a história 
como o ano em que a realização de 
políticas dirigidas para as pessoas 

entre 15 a 29 anos torna-se uma obri-
gação do Estado, independentemen-
te de governos, pois a Lei que insti-
tui o Estatuto da Juventude entrou 
em vigência em 02 de fevereiro de 
2014. Neste exercício, destacamos 
algumas dentre os trabalhos da Co-
ordenadoria Especial da Juventude 
(CEJUV):

• Implementação do Projeto 
Casas de Juventude em Japa-
ratuba, Maruim, Divina Pasto-
ra, Tomar do Geru, Indiaroba 
em conjunto com as respec-
tivas prefeituras, diversas Se-
cretarias de Estado, Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Comercial (SENAC), Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI), Petrobras, 
Caixa Econômica Federal, 
Universidade Federal de Ser-
gipe (UFS) e Universidade Ti-
radentes (UNIT).  Espaço de 
convivência para proporcio-
nar aos jovens sergipanos o 
acesso a atividades de pesqui-
sa, comunitárias, de lazer, cur-
sos profissionalizantes, semi-
nários, acesso aos serviços do 
Estado e encaminhamento ao 
mercado de trabalho. Cerca de 
1000 jovens beneficiados com 
cursos e outras atividades;

• Adesão do Governo de Sergi-
pe ao Plano Juventude Viva, 

da Secretaria Nacional de Ju-
ventude, que é um conjunto 
de estratégias objetivando re-
duzir a vulnerabilidade da ju-
ventude a situações de violên-
cia, com foco prioritário sobre 
a juventude negra;

• Celebração do Termo de Coo-
peração Técnica com a UNIT 
para absorção de estudantes 
universitários para realização 
de estágio nos projetos Casas 
da Juventude e Estação da 
Juventude de diversos cursos 
oferecidos pela UNIT (720 be-
neficiados);

• Encontro Estadual de Movi-
mentos e Organizações de 
Juventude de Sergipe para 
eleição dos membros da so-
ciedade civil que irão compor 
o Conselho Estadual da Ju-
ventude criado pela Lei 7.815 
de 10 de Janeiro de 2014.
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Muito significativa foi a realização 
dos concursos para Polícia Militar 
(600 vagas), Polícia Técnica (34 va-
gas) e Polícia Civil (120 vagas). Com 
o aumento no efetivo, é possível pro-
porcionar uma melhora significativa 
no combate à criminalidade.

Sergipe pôde contar com um gran-
de avanço com relação à criação 
e implementação da Câmara de 
Monitoramento de Inquéritos e 
Processos Judiciais de Homicí-
dios, que constitui-se em um canal 
de diálogo e interação permanen-
te entre o Sistema de Justiça Cri-
minal e os órgãos de segurança 
pública atuantes no Estado, para 
acompanhamento de inquéritos 
e processos judiciais referentes a 

crimes violentos letais e intencio-
nais, formulação de políticas públi-
cas para dar celeridade aos feitos e 
avaliação da gestão do sistema.

Participam da Câmara de Monito-
ramento Local de Inquéritos e Pro-
cessos Judiciais representantes do 
Poder Judiciário, Ministério Público, 
Defensoria Pública, Polícia Judiciá-
ria, Departamento de Perícia Técni-
ca, Governo do Estado e Ministério 
da Justiça.

Neste ano também aconteceu a revi-
são do Planejamento Estratégico da 
Polícia Civil 2012 – 2016, que é um 
projeto de acompanhamento que 
prima pelo alcance de metas. Este 
indicador é garantir a adequação de 

100% das unidades com condições 
plenas de acessibilidade até 2016. 

Foi aprovado em novembro de 2014 
o Projeto de Qualidade de Vida no 
Trabalho, um convênio firmado com 
a SENASP/MJ, visando implemen-
tar ações de prevenção em saúde e 
de promoção da qualidade de vida 
dos profissionais de Segurança Pú-
blica do Estado de Sergipe através 
do Centro Integrado de Atenção 
Psicossocial (CIAPS). O projeto pre-
vê capacitação e fortalecimento de 
equipe de saúde, realização de pes-
quisa e gestão de clima institucio-
nal, campanhas educativas, oficinas 
e ações de promoção de saúde, ge-
renciamento do estresse e prepara-
ção para aposentadoria. 

2 .4 - Segurança Pública

Nesse ano de 2014 o Governo do 
Estado conseguiu executar diversas 
atividades na Secretaria de Seguran-
ça Pública, possibilitando avanços 
importantes no sentido de alcançar 
as metas propostas no plano pluria-
nual 2012-2015. Seja através das rea-
lizações de operações policiais, pro-
jetos de prevenção, de capacitações, 
estudos, pesquisas e discussão sobre 
a violência e a criminalidade e de-
mais políticas públicas necessárias. 
Houve também captação significa-
tiva de recursos financeiros através 
de parcerias para modernização e re-
aparelhamento das forças policiais e 
perícias.

Todos os esforços realizados resul-
taram em 5.751 prisões até outubro 
de 2014, sendo cerca de 3.273 no mo-
mento em que ocorreram os delitos, 
demonstrando a eficácia das forças 
policiais no atendimento á popula-
ção. Além disso, foram retiradas de 
circulação mais de 1.000 armas de 
fogo, principal instrumento utiliza-
do nos homicídios cometidos atual-
mente, e quase 800 quilos de drogas.

Ações Realizadas em 2014

Ocorreu a Implementação dos Ga-
binetes de Gestão Integração e 
Operação do Sistema Estadual de 
Segurança Pública (Polícias Civil, 

Militar, Técnica-Científica e Corpo 
de Bombeiro Militar), para o Moni-
toramento e Avaliação de Ações de 
Prevenção e Repressão da Crimina-
lidade, que é a integração de todos 
os órgãos, não apenas na área de 
atuação do Governo do Estado, mas 
também de outros poderes, como o 
Poder Judiciário e instituições como 
o Ministério Público, a Polícia Fede-
ral, Polícia Rodoviária Federal e o 
Exército Brasileiro, com o propósito 
de que todos os poderes participem 
do esforço em diminuir o número de 
violência no estado. Durante 2014 
aconteceram, até outubro, 04 encon-
tros do GGI.

A consolidação da atuação do Nú-
cleo de Análises e Pesquisas em 
Políticas Públicas de Segurança e 

Cidadania/NAPSEC vem ocorrendo 
gradativamente através da profícua 
parceria estabelecida com a Funda-
ção de Apoio à Pesquisa e à inova-
ção Tecnológica do Estado de Ser-
gipe (FAPITEC/SE) e Instituições 
de Pesquisa Estaduais, mas também 
tem se estendido a promoção de de-
bates, participação e proposição de 
projetos e atividades de fomento aos 
estudos e pesquisas sobre violência 
e criminalidade no Estado, como as 
ações especificadas a seguir: Encon-
tro de prevenção de violência ao uso 
de drogas no ambiente escolar; I Se-
minário Técnico Sobre Homicídios 
em Sergipe; Lançamento do livro 
sobre resultados de pesquisas que 
analisam a segurança pública de 
Sergipe; dentre outros.
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A Secretaria de Estado da Seguran-
ça Pública (SSP) entregou 12 viatu-
ras novas modelo Spin LT 1.8, Che-
vrolet, à Polícia Militar do Estado 
de Sergipe. Os veículos renovaram 
parte da frota de viaturas que circu-
lam diariamente nas ruas e estradas 
de todo Estado. Os carros entregues 
contam com célula de contenção, 
uma espécie de cela móvel na parte 
traseira da viatura e estão equipados 
com giroflex, GPS e sistema de rá-
dio-comunicação.

Foram entregues também 41 mo-
tocicletas Yamaha às Polícias Ci-
vil e Militar. O investimento de R$ 
692.800,00 na aquisição dos veícu-
los é fruto de vários convênios com 
o Governo Federal, por meio da SSP, 
com o Ministério da Justiça. Tam-
bém foram locadas mais 26 viaturas 
para as Companhias de Policiamen-
to de Trânsito (CPTran) e para a 
Polícia Rodoviária Estadual (CPRv) 
com recursos do Departamento Es-
tadual de Trânsito (Detran).

Foram recuperadas as delegacias 
dos municípios de Pirambu e São 
Miguel do Aleixo e da Academia de 
Polícia Civil – ACADEPOL, um in-
vestimento que custou R$ 174.892,33.

O Estado de Sergipe já pode con-
tar com o Laboratório Integrado de 
Investigação, Toxicologia e Perícia 
Forense Computacional. A partir 

do mês de abril do corrente ano o 
Instituto de Análises e Pesquisas 
Forenses (IAPF) começou a utilizar 
o aparelho E-Z1- Advanced XL para 
a realização da extração do DNA, 
que é a primeira das três etapas ne-
cessárias para confecção do exame 
de DNA. Antes todas as etapas do 
exame – extração, amplificação e se-
quenciamento – eram feitas em ou-
tros Estados da Federação. Com esse 
passo diminui o tempo de espera pe-
los resultados, permitindo acelerar 
os inquéritos policiais e a possibili-
dade de oferecer à Justiça prova de 
cunho científico.

A Polícia Militar continua realizando 
um trabalho preventivo junto a ado-
lescentes de escolas públicas e par-
ticulares do estado através do Pro-
grama Educacional de Resistência 
às Drogas e Violência (PROERD). É 

um projeto pedagogicamente estru-
turado em lições, ministradas obri-
gatoriamente por um policial militar 
fardado, que além da sua presença 
física em sala de aula como educa-
dor social, propicia um forte elo na 
comunidade escolar em que atua, 
fortalecendo o trinômio: Polícia Mi-
litar, Escola e Família. Implantado 
em Sergipe desde o ano de 2000, o 
Programa já beneficiou mais de 56 
mil alunos, somente este ano foram 
formadas 3.692 crianças e adoles-
centes através da aplicação do currí-
culo do PROERD em 05 municípios 
Sergipanos.

Com os recursos do Programa de 
Apoio ao Investimento dos Estados 
e Distrito Federal (PROINVEST), 
a Perícia do Estado foi transferida 
para uma nova sede do Instituto de 
Criminalística, sendo que cerca de 

Foram feitos também os seguintes investimentos:

LOCAL VALOR (R$)

Centro de Operações Especiais - COPE e Departamento de Narcóticos - DENARC (Polícia Civil)  74.350,00 

 Grupo Especial de Repressão e Busca – GERB e Grupamento Tático Aéreo – GTA (Polícia Civil)  79.302,00 

 Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP (Polícia Civil)  84.931,00 

Centro de Operações Especiais - COPE, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP (Polícia Civil) e Co-
mando de Operações Especiais (Polícia Militar)  201.391,60 

Delegacias de Atendimento à Mulher (Polícia Civil)  2.187,00 
Departamento de Narcóticos - DENARC (Polícia Civil)  108.273,79 
Instituto Médico Legal (COGERP)  97.790,00 
Instituto de Análises e Pesquisas Forenses – IAPF (COGERP)  180.132,85 

Centro de Operações Especiais - COPE e Departamento de Narcóticos - DENARC (Polícia Civil)  778.586,00 

Grupo Especial de Repressão e Busca – GERB e Grupamento Tático Aéreo – GTA  (Polícia Civil)  293.922,00 

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP (Polícia Civil)  164.640,00 

Unidades operacionais de Atendimento ao cidadão e Batalhões de Área (Polícia Militar)  554.760,00 

Instituto de Identificação, Instituto Médico legal e Instituto de Criminalística (COGERP)  268.300,00 

Polícia Cidadã: minha escola mais segura (Polícia Militar)  118.764,00 

Unidades de Inteligência em Segurança Pública (Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiros)  1.155.112,95 

 Projeto ACORDE (Polícia Civil)  582.678,00 

Unidades de Gestão da Informação (SSP, NAPSEC, Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros)  250.836,31 

Programa Educacional de Resistência às Drogas (Polícia Militar)  396.575,00 

Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Cibernéticos – DRCC (Polícia Civil)  18.250,00 

Centro de Operações Especiais - COPE, Departamento de Homicídios e Proteção á Pessoa – DHPP (Polícia Civil) e Co-
mando de Operações Especiais (Polícia Militar)  155.130,00 
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demandadas com a expansão imobi-
liária em nosso estado e, primordial-
mente, em nossa capital.

DETRAN

Continuando o processo de mudan-
ças na gestão de tecnologia, a fim de 
dar maior agilidade aos atendimen-
tos, o DETRAN ampliou os serviços 
de validação biométrica de todas as 
clínicas credenciadas que passam a 
ser fornecidos para os peritos (psicó-
logos e clínicos) e seus respectivos 
pacientes, e no Centro de Formação 
de Condutores - CFC, para instruto-
res e alunos, nas aulas teóricas e prá-
ticas.

A Semana Nacional do Trânsito 
aconteceu durante o período de 18 
a 25 de setembro com o Tema: “Ci-
dade para as Pessoas: proteção e 
prioridade ao pedestre”. Ocorreram 
várias atividades, dentre elas desta-
cam-se: realização de várias ações 
educativas nas Escolas da rede Es-
tadual e Municipal, Blitz Educati-
vas na cidade e nas Rodovias; Ação 
Global Comunitária e Palestra Edu-
cativa ministrada no Ônibus Escola, 
abordando o tema “Cidade Para as 
Pessoas”, nos municípios de Itabaia-
na, Itabaianhia e Canindé do São 
Francisco.

Neste mesmo período, houve uma 
parceria com o município de Bo-
quim, para realização do Curso de 

Capacitação para os professores do 
1º ao 4º ano do ensino fundamental 
da rede Municipal. Nesse projeto, foi 
trabalhado a Metodologia da Carti-
lha do Programa “Transitando Cida-
dania” e para os professores do 5º ao 
9º ano foram repassados os conteú-
dos sobre Trânsito e Comunicação, 
Função do Agente de Trânsito, Ór-
gãos de Trânsito e como evitar aci-
dentes no trânsito.

Em parceria com outros órgãos e 
Municípios o DETRAN participou 
de eventos, como: 

• Comandos Educativos de 
Saúde preventivos realizados 
em diversos pontos da Rodo-
via Federal, com o objetivo de 

contribuir para a redução de 
acidentes de trânsito;

• Ação Global na Escola de En-
sino Fundamental “Roberto 
Simonsen”;

• Da implantação do Projeto 
Vida no Trânsito com a Secre-
taria Municipal de Saúde.

Reestruturação e Implantação de 
Unidades Externas do DETRAN

Seguindo com a premissa de estar 
sempre melhorando o atendimento 
à comunidade no interior do estado, 
foi implantada uma unidade de aten-
dimento no município de Tobias 
Barreto que conta com Totem de au-

R$ 27 milhões desse montante será 
utilizado para construir o novo Ins-
tituto Médico Legal. Ainda sobre os 
investimentos na Perícia, foi criado 
Instituto de Análises e Pesquisas Fo-
rense (IAPF). A universidade doou o 
prédio e a SENASP enviou mais de 
R$ 3 milhões para equipá-lo.

A SSP firmou parceria com a UFS 
no tocante ao auxílio durante in-
vestigações de combate a crimes ci-
bernéticos. A UFS, através dos seus 
departamentos específicos, irá auxi-
liar a polícia na resolução de crimes 
gerados através do mundo virtual. O 
compromisso foi firmado através de 
um termo de cooperação técnica.

Sergipe passou a integrar oficial-
mente a Rede Nacional de Labora-
tórios contra Lavagem de Dinheiro 
(Rede LAB), por meio da assinatura 
do Acordo de Cooperação com o 
Ministério da Justiça. O laboratório 
possui uma estrutura de ferramen-
tas que complementa o trabalho da 
inteligência e contempla ampla-
mente o processo investigativo. Eles 
subsidiam investigações de casos 
de lavagem de dinheiro ou corrup-
ção, que envolvam quebras de sigilo 
bancário de inúmeras contas, além 
dos sigilos telefônico e fiscal, duran-
te grandes períodos.

Numa soma de esforços entre Tri-
bunal de Justiça de Sergipe e a SSP, 

foi lançado o sistema que visa pro-
teger mulheres vítimas de violên-
cia doméstica e que tem medidas 
protetivas determinadas pelo Poder 
Judiciário de Sergipe. Visa atender 
com maior brevidade a ocorrência 
descumprida pelo agressor; para 
isso, a partir do cadastro onde cons-
ta o número do telefone da vítima, 
no momento em que ela ligar para 
o 190 automaticamente o atendente 
saberá que aquela ocorrência é um 
caso de violência doméstica e acio-
nará a viatura mais próxima.

Corpo de Bombeiros

Pautada nas atribuições deste ór-
gão, foram realizadas até o mês de 
outubro 4.114 atendimentos entre os 
quais acidentes automobilísticos, in-
cêndios em residências e indústrias, 
mal súbito, incêndios em vegetação, 
controle de insetos, captura de ani-
mais silvestres, etc., de um total de 
11.390 chamados.

No decorrer do ano também foram 
concluídas as obras e serviços de                  
engenharia do antigo Hospital Psi-
quiátrico Dr. Adauto Botelho para 
a implantação do Centro de Su-
primento, Material e Patrimônio 
(CSMP) e o Centro de Manutenção 
(CEMAN) no valor de R$ 259.637,32.

Está prevista para 2015 a constru-
ção do 1° Grupamento de Bombeiros 
(1° GBM), que diminuirá o tempo 

de atendimento nas regiões de ex-
pansão, próximas ao Aeroporto e à 
Zona Sul de Aracaju, principalmen-
te nos horários de grande conges-
tionamento. Com o crescimento de 
nossa capital e seu entorno, princi-
palmente, com a expansão imobili-
ária, têm aumentado as ocorrências 
de desabamento e soterramento, 
demandando uma resposta ágil e 
imediata das forças públicas. Então, 
a construção da unidade de Busca e 
Salvamento concentrará materiais, 
equipamentos, recursos humanos e 
animais especializados nestas ativi-
dades para que, canalizados, possam 
atender aos anseios da população.

Equipamentos
Investimento 

(R$)

Aquisição de 
Veículos de Busca 
e Salvamento

1.144.500

Aquisição de 
veículos para 
fiscalização técnica

   652.000

TOTAL   1 .796 .500

A aquisição de novos equipamentos 
e veículos reforçará a fiscalização 
sobre as novas construções e incre-
mentará a receita do Corpo de Bom-
beiros para expansão de seus servi-
ços à comunidade. Ainda, os novos 
veículos de Busca e Salvamento 
complementam as diretrizes de me-
lhor resposta às novas ocorrências 
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Mais Seguro, e em conformidade 
com as metas estabelecidas no 
Plano Plurianual 2012-2015, e com 
os valores desta Secretaria, que 
tem o compromisso com a redução 
da superlotação nas unidades 
prisionais e em dar continuidade 
à política de humanização nos 
presídios, já estão em fase final 
de execução a construção das 
02 Cadeias Públicas Territoriais 
em Areia Branca e Estância; e a 
reforma e ampliação dos Presídios 
de Nossa Senhora da Glória e 
Tobias Barreto.

Em atendimento à solicitação do Mi-
nistério Público do Estado foi cons-
truída a sala com acessibilidade, na 
sede da SEJUC, para atendimento 
às pessoas com deficiência.

A SEJUC, em parceria com a Se-
cretaria de Estado da Saúde, reali-
zou campanha de vacinação contra 
o vírus Influenza, responsável pela 
gripe, com a finalidade de reduzir 
as internações hospitalares, morta-
lidade e gastos com medicamentos 
para tratamento de infecções secun-
dárias. Além disso, ofereceu cursos 
para jovens adultos nas unidades 
carcerárias do sistema prisional de 
Sergipe, que vão desde a alfabeti-
zação, estendendo-se aos níveis de 
ensino fundamental e médio, bem 
como o supletivo. 

No que se refere ao Presídio Femi-
nino (PREFEM), as internas pude-
ram contar com as seguintes pro-
gramações: Projeto Leitura Entre as 
Grades, Projeto Penarte, Programa 
Sergipe Alfabetizado, Educação de 
Jovens e Adultos, Projeto Florescer, 
Fábrica-Escola de Corte e Costu-
ra, Cursos do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (SENAR), Ofi-
cina Salão de Beleza e Projeto Sema-
na Mãe-Mulher.

No âmbito dos programas de inves-
timentos podemos destacar: Con-
tratação de Empresa para Monito-
ramento das Tornozeleiras, Projeto 
de Videoconferência (que visa dar 
maior celeridade às audiências) e a 
implantação da Casa do Albergado, 
para que se tenha local específico 
para o cumprimento de pena em re-
gime aberto.

Neste ano de 2014 a resolutivida-
de do PROCON atingiu a meta de 

90% chegando a 100% em alguns ca-
sos, consequência da realização das 
campanhas educativas de conscien-
tização e esclarecimentos dos direi-
tos do consumidor, palestras, trei-
namento, parcerias e mutirões, quer 
seja no posto do CEAC, Shopping 
Rio Mar, pela internet ou em sua 
sede localizada na rua Santa Luzia. 
Também realizou-se a implantação 
e melhoria dos seguintes serviços:

1 - Reforma da sala de audiência, com 
a implantação de mais uma sala de 
conciliação, contando agora com 04;

2 - Implantação da sala de espera, para 
que os consumidores aguardem o ho-
rário de sua audiência numa sala am-
pla e confortável, além de climatizada;

3 - Criação da sala de Assessoria Jurí-
dica, a qual elabora as decisões admi-
nistrativas, com aplicação de multas 
pecuniárias e julgamento de recursos.

toatendimento, posto de coleta dos 
dados biométricos e uma estação de 
trabalho; essa estrutura visa atender 
Tobias Barreto e as cidades em seu 
entorno. O município de Nossa Se-
nhora da Glória também pode con-
tar com mais esse avanço.

No apoio aos Municípios foram am-
pliadas a Sinalização Vertical e indi-
cadores da cidade de Ribeirópolis, e 
estão sendo feitos estudos e projeto 
de viabilidade técnica para implan-

tação de sinalização semafórica nas 
cidades de Tobias Barreto e Nossa 
Senhora da Glória.

Em 2014 a Campanha do Licencia-
mento Anual teve como foco mos-
trar à população a importância do 
respeito às leis de trânsito e do pa-
gamento do licenciamento anual 
em dia, que garante ao cidadão o 
direito ao desconto de 10% no valor 
do IPVA. Também foi informada a 
alteração dos vencimentos do calen-

dário de licenciamento, que passa-
ram a conter apenas duas datas para 
simplificar o processo de pagamen-
to pelos usuários.  A ideia foi tornar 
pública a forma como o Governo in-
veste os recursos arrecadados com o 
licenciamento. 

Abaixo segue o resultado em núme-
ros de um dos principais serviços do 
DETRAN.

Tabela I
CNH emitidas por requerimento e categoria

A B C D E AB AC AD AE ACC ACCC ACCD ACCE TOTAL
1ª Habilitação 2.422 11.492 24 22 0 18.850 14 8 1 0 0 0 0 32.833

2ª via CNH 234 1.428 25 156 44 1.620 59 398 78 0 0 0 0 4.042
CNH p/ estrangeiro 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5

Renovação CNH 1.828 27.050 1.160 3.928 814 16.244 881 4.265 792 0 0 0 0 56.962
Mudança Categoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adição de Categoria 0 1 0 0 0 314 0 0 0 0 0 0 0 315
Alteração de Dados 86 1.039 43 157 64 827 46 284 126 0 0 0 0 2.672

CNH Definitiva 2.984 10.500 0 0 0 16.190 0 0 0 0 0 0 0 29.674
1ª Habilitação / Adição 0 0 0 0 0 713 0 0 0 0 0 0 0 713

Renov/Mudança 0 0 16 707 269 10 145 3.419 900 0 0 0 0 5.466
Renov/Adição 0 1 0 0 0 3.012 50 254 49 0 0 0 0 3.366

Renov/Mud/Adic 0 4 0 0 0 0 7 248 71 0 0 0 0 330
Mud/Adição Categoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mud/Adic/Defin. 0 1 34 6 0 282 426 12 0 0 0 0 0 761
Adição/Definit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mudan/Definit. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PID 0 284 5 7 0 80 6 20 6 0 0 0 0 408
TOTAL 7.554 51.804 1.307 4.983 1.191 58.142 1.635 8.908 2.023 0 0 0 0 137.547

Fonte:  Agin/Detran-SE - http://intranet.detran.gov-se/estat_RB00090M.asp

Requerimento
Categorias de CNH

Para 2015, o órgão já está se orga-
nizando para implantação da rede 
de comunicação para capturar a 
identificação do veículo através do 
Chip Automotivo, como também a 

modernização do processo da vis-
toria eletrônica de veículos dentro 
dos novos padrões exigidos pela 
legislação.

Sistema Prisional

A Secretaria de Estado da Justiça e 
de Defesa ao Consumidor (SEJUC) 
– está inserida no Programa Sergipe 
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Cultural está consolidado como um 
dos maiores do gênero em todo o 
País. Foram sete dias com atrações 
nos diversos circuitos, com teatro, 
dança, cortejo de mais de 100 gru-
pos folclóricos, exposições, oficinas 
e shows musicais com artistas locais 
e nacionais.

IV Festival Sergipano de Teatro:  
O evento se destacou como a ce-
lebração das artes cênicas em Ser-
gipe. Espetáculos e apresentações 
deram oportunidade para que gru-
pos teatrais e circenses, de todas 
as regiões do estado, mostrassem 
suas produções. 

VIII Semana Sergipana de Dança: 
Este ano, além de valorizar as tra-
dicionais companhias de dança, o 
projeto também contemplou as qua-

drilhas juninas, grupos folclóricos e 
grupos amadores. 

Premiação Museu da Gente Sergi-
pana: O Museu da Gente Sergipana 
está entre os 10 melhores museus 
do Brasil. O ranking foi anunciado 
por um dos maiores sites de viagens 
do mundo, o TripAdvisor. O museu 
também recebeu do TripAdvisor o 
Certificado de Excelência 2014 no 
setor “Hospitalidade ao redor do 
mundo”.

12ª Semana de Museus: Ao todo, 
1.337 instituições inscreveram 4.268 
eventos para a temporada de 2014. 
Com o tema “Museus: coleções 
criam conexões”, o evento deste ano 
buscou ressaltar a importância das 
coleções e a sua valorização. Vários 
municípios foram inseridos na pro-

gramação e diariamente diversos 
estudantes e turistas frequentaram 
os museus das cidades históricas 
sergipanas. 

8ª Primavera dos Museus: Coor-
denado pelo Instituto Brasileiro 
de Museus (IBRAM) e promovido 
em Sergipe pela Secretaria de Esta-
do da Cultura (SECULT), o evento 
aconteceu em vários municípios 
sergipanos com a temática ‘Mu-
seus Criativos’. 

Apoio Cultural através de Editais: 
Foram lançados os Editais de Produ-
ção de Obras Audiovisuais Digitais 
de Curta e Média Metragem (Prê-
mio Wilson Silva); o Edital de Artes 
Cênicas (Prêmio César Macieira) e 
no mês de julho foi lançado o Edi-
tal ‘Mais Cultura’ de Modernização 
das Bibliotecas Municipais, fruto 
de uma parceria com a Fundação 
Biblioteca Nacional e Ministério da 
Cultura (MinC).

8°Arraiá do Povo: O Arraiá do Povo 
trouxe apresentações de trios de for-
ró pé de serra, bandas de forró, qua-
drilhas juninas, grupos folclóricos e 
bandas de pífano. A programação 
foi 100% sergipana.

Oficina de Cenário e Figurino: Os 
artistas envolvidos com o teatro, 
dança e circo, em Sergipe, participa-
ram de mais uma oficina de capaci-
tação ministrada em Aracaju, com o 

2 .5 - CULTURA, DESPOR-
TO E LAZER

Cultura

Em 2014 foram apoiados projetos, 
realizaram-se oficinas, seminários, 
palestras, reformas e manutenção de 
unidades culturais, visando tornar 
Sergipe referência em gestão cultu-
ral, fortalecendo as identidades e a 
autoestima do povo sergipano.

Mais Cultura nas Escolas: O Pro-
grama Mais Cultura nas Escolas 
consiste em uma iniciativa intermi-
nisterial firmada entre os Ministé-

rios da Cultura (MINC) e da Educa-
ção (MEC), que tem por finalidade 
incentivar o encontro entre experi-
ências culturais e artísticas em curso 
nas comunidades locais e o projeto 
pedagógico de escolas públicas. Se-
rão contemplados por essa ação 112 
projetos de escolas  sergipanas.

Oficinas Culturais: Apresentações 
culturais das oficinas de Ginga Kolli-
bry, realizadas na Zona de Expan-
são em Aracaju, e da oficina ‘Navio 
Negreiro, em que cais aporta o seu 
preconceito’, da Barra dos Coqueiros 
marcaram a celebração de encerra-
mento do Edital de Apoio a oficinas 
Culturais. Atendendo aos apelos dos 
contemplados, foi anunciada uma 
nova versão do projeto.

Orquestra Jovem de Sergipe: O 
projeto ‘Orquestra Jovem’ levou 
arte e esperança a aproximadamen-
te 100 jovens do bairro Santa Maria, 
em Aracaju. Através dele, crianças e 
adolescentes em situação de vulne-
rabilidade social estão tendo forma-
ção musical e artística de excelência 
durante dez meses.  

Edital Vitrines Culturais: Sergipe 
conseguiu, através deste edital, em-
placar 13 peças de artesanato, que 
foram expostas e vendidas em algu-
mas das cidades-sede do mundial de 
Futebol nas Fifa Fan Fest, mostrando 
para brasileiros e turistas de todo o 

mundo um pouco do artesanato ser-
gipano.

Modernização das Bibliotecas: Os 
recursos foram utilizados na aquisi-
ção de mobiliário (sofás, poltronas, 
sala de reunião, mesas e cadeiras), 
computadores, câmeras fotográfi-
cas, máquinas filmadoras, telas de 
projeção, impressoras, aparelhos de 
ar-condicionado e aspiradores de pó. 
Além da modernização da biblioteca 
de Arauá, uma biblioteca semelhan-
te foi inaugurada em Santo Amaro 
das Brotas.

Reforma do Gonzagão: Foram exe-
cutados os serviços de substituição 
do piso do salão de dança de asso-
alho em madeira para piso de alta 
resistência, a recuperação da estru-
tura metálica da cobertura, execu-
ção de novas instalações elétricas e 
recuperação das instalações sanitá-
rias, instalação de equipamentos de 
combate a incêndio e de sistema de 
proteção de descargas atmosféricas 
(SPDA), execução de pavimentação 
interna com instalação de piso táctil 
para acessibilidade, recuperação dos 
quiosques e da bilheteria, execução 
de drenagem externa, recuperação 
dos muros externos e pintura geral 
do imóvel.

39º Encontro Cultural De Laran-
jeiras: Ao longo destas quase qua-
tro décadas de trajetória, o Encontro 
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ção e realização de atividades de fo-
mento e educação patrimonial, que 
visem à preservação do patrimônio 
cultural do nosso povo através dos 
seguintes instrumentos: inspeção e 
instrução técnica, registro das con-
dições de preservação dos bens cul-
turais tombados; relatórios de fisca-
lização que acompanham as etapas 
de restauração dos bens culturais; 
emissão de parecer técnico sobre a 
análise final de um projeto.

Em 2014 apoiou o projeto “Música 
nas Igrejas e Museus”, criado em 
2009 com o objetivo de divulgar a 
Praça São Francisco em São Cristó-
vão. Outro relevante evento foi a re-
alização do Seminário “Criatividade 
Ex-votivas”, que tem como objetivo 
fomentar o conhecimento ao públi-
co geral sobre a crença ex-votiva, 
marcante na festa de Nosso Senhor 
dos Brasileiros através do Museu do 
Ex-Voto.

Também foram desenvolvidos três 
grandes projetos que norteiam a 
política de preservação em Sergipe, 
a saber: “Projeto de Inventário de 
Bens Culturais Tangíveis”, “Projeto 
do Seminário de Preservação – II 
Sergipe Eterno” e “Projeto de Digi-
talização do Acervo Documental da 
SUBPAC”.

Foram realizadas duas palestras re-
lativas à preservação do patrimônio 

cultural do estado, como relaciona-
do a seguir: “Patrimônio Cultural e 
o Processo de Salvaguarda” e “Fol-
clore Diversidade Cultural Sergi-
pana”. Foram desenvolvidos vários 
projetos de educação patrimonial 
nos municípios de São Cristóvão e 
Laranjeiras, dentre eles destacamos: 
“Nosso Patrimônio: Nossa História” 
e o “Dia do Patrimônio na Escola”.

Rádios e TV Públicas (Fundação 
Aperipê – FUNDAP)

A FUNDAP tem como objetivos es-
tratégicos, ampliar e fortalecer o Sis-
tema Público de Comunicação e Ra-
diodifusão, buscando universalizar o 
acesso da população à programação 
complementar e diversificada de na-

tureza educativa, artística, cultural e 
informativa.

Em maio de 2014, a TV Aperipê pas-
sou a exibir toda a cadeia de pro-
dução audiovisual do conteúdo, em 
meio digital. Ao longo do ano foram 
transmitidas pela TV Aperipê apro-
ximadamente 1.250 horas de pro-
gramação local envolvendo telejor-
nalismo, produções audiovisuais e 
reportagens especiais. Na prestação 
de Serviços de Radiodifusão, guia-
das pelo lema “Educação, Cultura 
e Jornalismo Cidadão” e buscando 
sempre melhorias em sua grade de 
programação as emissoras da Ape-
ripê AM e FM operaram durante o 
ano, aprimorando os programas já 
consolidados junto aos ouvintes e 

tema ‘Cenário e Figurino: o processo 
criativo nas artes cênicas’.

Temporada 2014 da Orquestra Sin-
fônica de Sergipe: O grupo se apre-
sentará em 20 ocasiões, que aconte-
cerão nos teatros Tobias Barreto e 
Atheneu, no Museu da Gente Sergi-
pana e na Primeira Igreja Batista de 
Aracaju (em substituição à Catedral 
Metropolitana que, neste ano, passa 
por reformas). 

Novos Investimentos para 2015

Obras e Reforma nas Unidades: 
Gonzagão, Centro de Criatividade, 
Museus de Arte Sacra e Afro de La-
ranjeiras, Casa João Ribeiro, Tea-
tros Tobias Barreto, Lorival Batista 
e Atheneu, Arquivo Público, Biblio-
teca Epifânio Dória e Biblioteca In-
fantil, 07 Casarios Com Azulejos De 
Estância, Grupo Escolar Sylvio Ro-
mero, Em Lagarto e Ações PAC.

Palácio Museu Olímpio Campos 
(PMOC)

O PMOC caracteriza-se como ins-
tituição de natureza museológica, 
educacional e política, servindo de 
instrumento de preservação do pa-
trimônio histórico material e imate-
rial de Sergipe, especialmente naqui-
lo relacionado à sua história política.

Em 2014 visitaram o PMOC mais de 
16.000 pessoas. Dentre as principais 

atrações destacaram-se: O projeto 
pioneiro “Personalidades Sergipa-
nas”; Os Festejos de Santos Reis; As 
exposições “Ofenísia Freire, Uma 
Educadora Sergipana” que celebrou 
o centenário de seu nascimento e a 
exposição “Rosa Faria e o dia Maior 
da Cidade”; Apresentação do Grupo 
Renantique pelo projeto “Patrimônio 
em Concerto” acompanhado do gru-
po de dança renascentista Terpsíco-
re; a 2ª edição do projeto “Antigos 
Carnavais”; Seminário sobre o “gol-
pe militar” de 1964, bem como ce-
lebração do aniversário do Partido 
Comunista Brasileiro. Foi realizado 
o I Festival De Violão De Sergipe – I 
FEVISE; o Sarau Musical da Univer-
sidade da Terceira Idade da UFS e o 
Circuito SESC de Música. 

Destacaram-se também na progra-
mação do PMOC os lançamentos 
dos livros “A Construção do Desen-
volvimento em Sergipe e o Papel 
do CONDESE: 1964-1982” e o livro 
da artista plástica sergipana Márcia 
Guimarães acompanhados de expo-
sição das obras retratadas no livro; 
e ocorreram dois eventos muito im-
portantes em celebração ao 4º ani-
versário da restauração do PMOC: 
homenagem ao ex-governador Mar-
celo Déda; e lançamento dos livros 
“Giocondo Dias” e “Memorial dos 
Palmares”. 

O PMOC participou pela primeira 
vez da Feira de Ciências e Tecnolo-
gia promovida pela FAPITEC em 
parceria com o Ministério da Ciên-
cia e Tecnologia.

No ano de 2014, além do atendimen-
to nos horários tradicionais de fun-
cionamento do PMOC, inovou-se 
realizando agendamento de horário 
especial para grupos de estudantes 
do ensino noturno passando a fun-
cionar uma vez por semana até às 
21h.

Preservação do Patrimônio Histó-
rico e Cultural do Estado     

É desenvolvido pela Subsecretaria 
de Patrimônio Histórico e Cultu-
ral Patrimônio Histórico e Cultural 
(SUBPAC) e tem como principais 
atribuições a salvaguarda, divulga-
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projeto, foi realizada no Parque dos 
Cajueiros Governador Valadares, o 
“Parque com Cidown”, uma tarde de 
práticas esportivas, jogos lúdicos e 
muito lazer.

O projeto “Buscando O Sonho” aten-
de escolinhas de esportes através do 
fornecimento de materiais esporti-
vos, passagens aéreas e terrestres, 
organização e apoio a torneios e 
campeonatos.

O projeto “Sou Eficiente”, voltado 
a atender Para-Atletas, tendo como 
objetivo o treinamento esportivo 
e o apoio a eventos, contou com o 
Campeonato de Vôlei sentado, reali-
zado em abril de 2014; em Sergipe, 
Atletas participando da Etapa Norte 
Nordeste do Circuito Caixa de Para-
-natação, realizado em Natal-RN e 
também da Copa Brasil de Para-Ci-
clismo, que ocorreu em Curitiba. 

Foram apoiadas, no ano de 2014, 
mais de 152 entidades esportivas, 
aproximadamente 48 Federações e 
68 Associações relacionadas ao Es-
porte Sergipano. Entre os principais 
eventos apoiados pela SEEL estão: o 
Campeonato Pan Americano de Gi-
nástica Artística, a 6ª Prova TV Ata-
laia de Ciclismo, o 3º Bokum Fight, 
um evento que reúne lutas de Boxe 
Chinês, Kung Fu e MMA, o 2º Cir-
cuito Ciclístico Chiara Lubich, o XI 
Torneio de Kickboxing, a final do 

Campeonato Sergipano de Futebol 7 
Society, o IV Seminário Nacional do 
Desporto Escolar, os Jogos Univer-
sitários Brasileiros, a Copa Nordeste 
de Boxe Olímpico, a Taça Sergipe 
de Futebol Sub17, o 2º Campeonato 
Brasileiro Escolar de Vôlei de Praia, 
o Sul-Americano de Futsal Sub 20.

Com a Copa do Brasil, a vinda da se-
leção da Grécia a Sergipe, que tem o 
seu Centro de Treinamento em Ara-
caju, colocou o Estado em posição 
de destaque internacionalmente. 

O Estádio João Hora recebeu gra-
mado e refletores para que tenha 
condições de receber jogos noturnos 
e, para alegria dos milhares de torce-

dores do ‘Dragão’, como é conheci-
do o time, o Sistema de Iluminação 
Artificial do Estádio Proletário Sa-
bino Ribeiro foi entregue em 2014, 
concretizando um sonho de mais de 
77 anos – idade do Clube desportivo 
Confiança. 

A SEEL realizou também a manuten-
ção dos espaços esportivos e de la-
zer, a exemplo da: Escola de esporte 
José Gerivaldo Garcia, Escola de Es-
porte professor Allan Kardec, Com-
plexo Esportivo Dona Finha, Cara de 
Sapo Skate Park e Esportes Radicais, 
Pista de Motocross, Estádio Estadu-
al Adolpho Rollemberg, Estádio Es-
tadual Lourival Baptista (Batistão), 
Ginásio de Esportes Constâncio 

inserindo novos programas musi-
cais, com transmissões ao vivo, além 
do contato permanente com a pro-
dução musical sergipana através de 
ações como Conexão Brasil, entre-
vistas e apoios culturais. Quanto à 
Programação Jornalística, esta ocu-
pou na grade da TV Aperipê 527 ho-
ras anuais, e 32 horas na grade das 
Rádios, exercendo um jornalismo 
voltado para a promoção da cidada-
nia, baseado no ideal de informação 
como direito e serviços públicos. 

Na área de produção própria de 
conteúdos audiovisuais, foram pro-
duzidos 04 novos programas e da-
dacontinuidades a 11, como o “Forró 
no Asfalto”, programa que está há 

mais tempo no ar na emissora, e o 
“Periferia”, que tem como foco per-
correr as periferias da nossa cidade 
e Estado, e revelar as suas histórias. 
No Departamento de telejornalis-
mo é produzido um telejornal local: 
“Conexão Aperipê”, levando para o 
telespectador os fatos mais relevan-
tes que acontecem em nossa cidade 
e em todo o estado, em uma aborda-
gem jornalística diferenciada. Tam-
bém temos “Boletim de Hora em 
Hora”, um informativo inserido de 
hora em hora durante toda a progra-
mação da TV, oito vezes diárias; no 
dia 18 de Junho, voltou à grade de 
programação o programa “Sergipe 
em Debate”. Além dos programas 
jornalísticos foi produzida uma edi-

ção especial – Retrospectiva: edição 
especial de final de ano com um re-
sumo das principais notícias do ano 
de 2014. 

Aliada à produção própria de tele-
jornalismo, a TV Aperipê em parce-
ria com a EBC retransmitiu (02) dois 
dos telejornais da TV Brasil, além de 
colaborar com a produção jornalísti-
ca da TV Brasil. Também as rádios 
Aperipê AM e FM durante o ano de 
2014, por diversas vezes saíram dos 
estúdios para transmissões e ações 
em outros locais e cidades, com des-
taque para: Cobertura do XXXIX 
Encontro Cultural de Laranjeiras, 
Transmissão do Carnaval, Projeto 
Aperipê na Rua, Forró Caju 2014, 
Copa do Mundo Fifa 2014, Eleições 
2014 1° e 2° Turnos, A Orquestra Sin-
fônica de Sergipe (show especial em 
homenagem à nossa rainha Clemil-
da), Programa Puxa o Fole, Palestra 
Espírita e Projeto Conexão Brasil.

Desporto e Lazer

O projeto “Vida Alegre”, de formação 
de atletas, intensifica as suas ativida-
des com mais uma escola inaugura-
da neste ano. O projeto conta com 5 
escolas de esportes e tem como obje-
tivo desenvolver práticas esportivas 
no contra turno escolar. No ano de 
2014, em parceria com a Associação 
Sergipana da Criança com Síndro-
me de Down (CIDOWN), através do 
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O ITPS tem como atividades princi-
pais a execução de serviços tecno-
lógicos especializados, sob a forma 
de ensaios, testes e análises, nas 
áreas da ciência e da tecnologia, de 
química e microbiologia, pesquisas 
científicas e tecnológicas, bem como 
atividades de metrologia legal e 
qualidade, delegadas através Convê-
nio com o Instituto Nacional de Me-
trologia, Normalização e Qualidade 
Industrial (INMETRO). 

O SERGIPETEC tem por objetivo a 
promoção do desenvolvimento cien-
tífico e tecnológico local e regional, 

através do fomento de atividades de 
pesquisa e de ensino, do apoio a em-
preendimentos de base técnica e in-
dustrial e da implementação de um 
parque tecnológico que atue nas áre-
as de Cultura; Ensino, Treinamento 
e Aperfeiçoamento; Pesquisa Cien-
tífica e Tecnológica; Proteção, Con-
servação do Meio Ambiente e Orga-
nização Adequada do Território.

Também contribui para as Políticas 
de Desenvolvimento Econômico a 
Secretaria de Estado do Trabalho 
(SETRAB), que tem como compe-
tência elaborar políticas públicas di-
recionadas ao mercado de trabalho 
e ao sistema de emprego; formar e 
promover o desenvolvimento profis-
sional do artesão; fomentar políticas 
públicas direcionadas ao fortaleci-
mento da economia solidária; e in-
centivar o cooperativismo e o asso-
ciativismo.

Por fim, o Banco do Estado de Sergi-
pe S.A (BANESE) atua como agente 
de desenvolvimento do Estado de 
Sergipe, seja no fomento econômico 
através do estímulo à inclusão ban-
cária e acesso ao crédito sustentável, 
seja na promoção de ações de res-
ponsabilidade socioambiental.

A seguir elencaremos as principais 
iniciativas desenvolvidas por estes 
vários órgãos em prol do desenvol-
vimento sergipano em 2014.

ARRANJOS PRODUTIVOS 
LOCAIS (APLS)

Os Arranjos Produtivos Locais – 
APLs podem ser entendidos como 
sistemas de agentes econômicos, 
políticos e sociais, localizados em 
um mesmo território, desenvolven-
do atividades econômicas correlatas 
e que apresentam vínculos expressi-
vos de produção, interação, coopera-
ção e aprendizagem. 

O Núcleo Estadual de Arranjos Pro-
dutivos Locais - APL-SE é coordena-
do pela SEDETEC e conta com 32 
instituições parceiras. Durante 2014 
destacam-se as atividades abaixo re-
lacionadas aos APLs:

• Acompanhamento das obras 
do CVT de Confecções e Arte-
sanato para o APL de Tobias 
Barreto.

• Acompanhamento técnico do 
Programa de Eficiência Ener-
gética nas Pequenas Cerâmi-
cas na América Latina para 
mitigar as mudanças climáti-
cas – EELA;

• Acompanhamento técnico do 
Projeto: Eficiência Energética 
com uso sustentável de Recur-
sos Florestais em Indústrias 
de Cerâmicas do Estado de 
Sergipe; 

Vieira, Parque Aquático Zé Peixe, 
Parque dos Cajueiros Governador 
Valadares, Quadra Poliesportiva 
Geraldo de Oliveira, Estância: Está-
dio Estadual Governador Augusto 
Franco, Itabaiana:  Estádio Estadual 
Presidente Médici, Lagarto: Estádio 
Estadual Paulo Barreto de Menezes, 
Maruim: Estádio Estadual  Antônio 
Carlos Valadares.

Investimentos Previstos para 2015

• Implantação do Projeto Se-
gundo Tempo nas Escolas Es-
taduais; 

• Implantação do Centro Parao-
límpico de Sergipe;

• Implantação do Centro de Re-
ferência de Natação de Sergipe;

• Implantação da Academia do 
Atleta no Complexo Lourival 
Batista;

• Construção de um Ginásio Po-
liesportivo em Itabaiana – SE;

• Construção de um Ginásio Po-
liesportivo em Aracaju – SE;

• Ampliação de 2 unidades das 
Escolas de Esporte em Sergipe;

• Reforma da Pista de Motocross;

• Recuperação do Estádio Esta-
dual Paulo Barreto de Menezes.

2 .6 - FOMENTO AO 
DESENVOLVIMENTO

Em 2014 a Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico e da 
Ciência e Tecnologia (SEDETEC), 
na condição de executora da política 
de apoio e concessão de incentivos 
para a atração de novos investimen-
tos voltados para o desenvolvimen-
to econômico e inovações tecnológi-
cas, mobilizou sua estrutura interna 
e todas as instituições vinculadas, 
objetivando consolidar o desenvol-
vimento estadual com base no cres-
cimento e ampliação dos setores se-
cundário e terciário da economia.

Os órgãos vinculados à SEDETEC 
são: a Junta Comercial de Sergipe 
(JUCESE), a Companhia de Desen-
volvimento Industrial e de Recur-
sos Minerais de Sergipe (CODISE), 
Fundação de Apoio à Pesquisa e à 
Inovação Tecnológica do Estado de 
Sergipe (FAPITEC), o Instituto Tec-
nológico e de Pesquisas do Estado 
de Sergipe (ITPS) e a Organização 
Social Sergipe Parque Tecnológico 
(SERGIPETEC).

A JUCESE tem a missão de promo-
ver o desenvolvimento do Estado 
através de uma política de qualidade 
na execução dos atos de Registros 
Públicos de Empresas Mercantis e 
Atividades Afins.

A CODISE fomenta e executa po-
líticas e programas para o desen-
volvimento industrial, de recursos 
minerais, do comércio, de serviços, 
da ciência e tecnologia, bem como 
apoia programas nas áreas de em-
preendimentos turísticos, de agro-
negócios e aquicultura do Estado de 
Sergipe. 

A FAPITEC tem como objetivo fo-
mentar atividades científicas, tec-
nológicas e de inovação, apoiando o 
desenvolvimento de programas que 
possam incrementar o processo de 
difusão do conhecimento no Estado. 

Construção da Biofábrica de mudas - SE
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voltados para os Arranjos Produti-
vos Locais. A instalação de CVTs 
deverá causar impactos econômicos 
e sociais positivos. No âmbito dos 
CVTs, as principais ações até o mo-
mento são:

• Acompanhamento das ativi-
dades do Sergipetec em rela-
ção ao CVT de São Cristóvão, 
junto com MCT e Petrobras, 
voltado para o setor Tecnolo-
gia da Informação;

• Acompanhamento do convênio 
SEDETEC/SUDENE referente 
à compra dos equipamentos 
para o CVT de Tobias Barreto;

• Negociação com o SENAI do 
modelo de gestão do CVT de 

Tobias Barreto, elaboração do 
termo de parceria e acompa-
nhamento da obra.

Tecnologias Sociais

A SEDETEC, juntamente com a 
SEIDES e a SETRAB, celebraram o 
Contrato de Gestão Nº01/2013 com 
o Instituto de Pesquisas e Tecnolo-
gia e Inovação – IPTI, qualificado 
como Organização Social (OS), com 
vigência até dezembro de 2014.  O 
Contrato tem como objeto o de-
senvolvimento e/ou disseminação 
de tecnologias sociais nas áreas de 
educação, saúde e economias criati-
vas que contribuam para a melhoria 
das condições de vida da sociedade 
sergipana, especialmente nos muni-

cípios de concentração de extrema 
pobreza. Cabe à SEDETEC o acom-
panhamento técnico da execução 
dos objetivos estratégicos, metas, 
orçamento e análise dos indicadores 
de resultado.

Ampliação do Terminal Marítimo 
Inácio Barbosa

A SEDETEC fez o acompanhamento 
de todas as ações desenvolvidas com 
as diversas entidades envolvidas na 
formação do Consórcio que deterá 
a concessão e a administração do 
Terminal Marítimo Inácio Barbosa 
– Vale, Petrobrás, Receita Federal e 
Antaq com vista a modernização e 
ampliação, inclusive inclusive com 
área para contêineres. 

• Apoio na Elaboração do Pla-
no de Desenvolvimento do 
APL Festas Populares de São 
Cristóvão, em parceria com o 
MINC e SECULT.

• Acompanhamento, junto com 
a SEIDES, dos projetos do I, 
II, III Edital de apoio a APLs 
e Projetos Produtivos de Bai-
xa Renda em parceria com o 
BNDES e Fundo Estadual de 
Combate a Pobreza.

MICROEMPRESAS E EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE (MPEs)

O Fórum Estadual das Microempre-
sas e Empresas de Pequeno Porte de 
Sergipe é presidido e estruturado 
pela SEDETEC. Durante o ano de 
2014 foram ações do Fórum:

• Participação nas reuniões 
dos Grupos de Trabalho – 
Desoneração e Desburocra-
tização / Ampliação de Mer-
cados / Inovação e Crédito 
– do Fórum Permanente da 
Secretaria da Micro e Peque-
na Empresa da Presidência 
da República;

• Realização do III Fórum “Nor-
deste 2030”, visão estratégica 
de longo prazo – o Nordeste 
que deu certo”, em parceria 

com a SUDENE e a Federação 
das Indústrias de Sergipe – 
FIES;

• Realização do evento “Cara-
vana da Simplificação – Mo-
bilização pelo Novo Simples 
Nacional” e pela Rede Nacio-
nal para a Simplificação do 
Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios (REDE-
SIM) em abril no Centro de 
Convenções;

• Realização da pesquisa “Fato-
res Atrativos para a Instalação 
de Empreendimentos Incen-
tivados” com 140 empresas 
beneficiadas pelo Programa 
Sergipano de Desenvolvimen-
to Industrial, o PSDI, que visa 
identificar e aperfeiçoar os fa-
tores decisivos para a opção 
de implantação do empreen-
dimento em nosso Estado;

• Apoio aos municípios na im-
plantação de legislação de 
atração e incentivo às micro e 
pequenas empresas e ao em-
preendedorismo.

Comércio Exterior

A SEDETEC, através do departamen-
to técnico realiza mensalmente a aná-
lise da balança comercial de Sergipe, 
monitorando e avaliando perspectivas 
das exportações sergipanas e elabo-

rando análises de mercado internacio-
nal. Além disso, em 2014 a SEDETEC 
realizou, em parceria com o Ministé-
rio da Indústria e Comércio (MDIC), 
Ministério das Relações Exteriores 
(MRE), Correios, Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e Tecnolo-
gia   (INMETRO), Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações e Inves-
timentos (APEX) e Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) capacitações no âmbito do 
Plano Nacional da Cultura Expor-
tadora, com as seguintes temáticas: 
aprendendo a exportar, curso básico 
em comércio exterior, palestra expor-
ta fácil, promoção comercial do MRE, 
exportação para empresas de peque-
no porte, barreiras técnicas e compe-
titividade industrial, barreiras técnicas 
no Mercosul, apresentação do perfil 
exportador de Sergipe, linhas de fi-
nanciamento para exportação e para 
micro, pequenas e médias empresas.

 
Centros Vocacionais Tecnológicos 
– CVTs

Responsável pela concepção e con-
dução da política de apoio ao desen-
volvimento científico e tecnológico 
sergipano, a SEDETEC elaborou 
em 2007 um projeto inovador com o 
intuito de implantar, em pontos es-
tratégicos do território estadual, os 
denominados Centros Vocacionais 
Tecnológicos – CVTs, os quais são 
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Além disso, foram aprovados 56 novos projetos ainda a serem implantados, que geraram 2.271 empregos e representarão 
investimentos de mais de R$ 260 milhões em 12 municípios de 5 diferentes territórios.

MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS COM PROJETOS APROVADOS EM 2014

Cidade Quantidade Empregos gerados Investimentos 
(em R$ 1.000)

Município de Boquim 2 88 11.917

Município de Estância 6 201 36.571

Município de Aracaju 2 17 2.080

Município de N.S.do Socorro 28 1.662 72.486

Município de Itaporanga D’Ajuda 1 49 1.456

Município de Laranjeiras 2 47 123.111

Município de Riachuelo 1 7 101

Município de Capela 1 10 3.237

Município de Carmópolis 2 31 4.480

Município de Simão Dias 1 40 2.101

Município de Carmópolis 7 76 1.128

TOTAL 2014 56 2 .271 260 .253

Fonte de Dados: Departamento de Promoção Industrial – DEPIN

Comércio

Apesar do abrandamento da econo-
mia no país, os serviços prestados 
pela Junta Comercial não sofreram 
retração, pois se buscou inovar na 
desburocratização e integração dos 
órgãos de registro, facilitando a cria-
ção, bem como a extinção de empre-
sas, o que sempre foi uma reivindica-
ção da classe empresarial.

Em 2014 a demanda total de proces-
sos ficou na ordem de 12.734 - até 
outubro, sendo 3.501 de abertura de 
empresas, 1.542 de extinção e 7.691 
de alterações. 12% (doze por cento) 
dos processos protocolizados na JU-

CESE foram feitos por meio dos Es-
critórios Regionais nos municípios 
de Boquim, Carmópolis, Estância, 
Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora 
das Dores, Nossa Senhora da Glória 
e Propriá.

A manutenção no volume de servi-
ços deu-se, principalmente, pela RE-
DESIM (AGILIZA SERGIPE), ferra-
menta lançada em abril do corrente 
ano que tem proporcionado a inte-
gração inicial com a Receita Federal 
do Brasil – RFB e em breve contará 
com os demais órgãos de registro e 
licenciamento. Além disso, o projeto 
100% Digital sofreu grande avanço, 
chegando à marca de digitalização 

de aproximadamente 80% do acervo 
das empresas arquivadas.

Programa Sergipano de Desenvol-
vimento Industrial (PSDI)

Em 2014 o Conselho de Desenvolvi-
mento Industrial – CDI emitiu 124 
resoluções de incentivos – locacio-
nais e fiscais principalmente – até o 
mês de outubro.

Neste ano foram implantados 49 
projetos que geraram 797 empregos, 
com investimentos de cerca de R$ 
142 milhões em 6 cidades de 4 dife-
rentes territórios de Sergipe.

EMPREENDIMENTOS IMPLANTADOS EM 2014

Cidade Quantidade Empregos gerados Investimentos 
(em R$ 1.000)

Município de N. S.do Socorro 9 228 14.644

Município de Aracaju 1 21 370

Município de Laranjeiras 1 16 116.293

Município de Estância 4 75 2.189

Município de Tobias Barreto 29 351 4.701

Município de Itabaiana 5 106 3.516

Total 2014 49 797 141 .713

Administração de Áreas 
Industriais 

No âmbito dos programas de inves-
timentos em infraestrutura produti-
va e de gestão pela qualidade, foram 
realizadas inversões financeiras que 
ampliaram a oferta de áreas e galpões 
industriais, resultando no fortaleci-
mento da participação da CODISE na 
atratividade de novos empreendimen-

tos industriais. Estes investimentos 
foram cumpridos através de parcerias 
com o DER e ENERGISA, em torno de 
R$ 3,2 milhões, com recursos próprios, 
cerca de R$ 11 milhões, e R$ 5,3 mi-
lhões do PRO-INVEST. Destacamos a 
seguir os principais investimentos:

• A implantação e entrada em 
funcionamento do Complexo 
Empresarial Integrado – CEI de 

Tobias Barreto, onde se encon-
tram funcionando 30 empresas 
industriais; 

• O início das obras de implan-
tação da vidreira Saint-Gobain 
no Município de Estância, com 
investimentos totais previstos 
da ordem de R$ 215 milhões, de-
vendo gerar cerca de 200 em-
pregos diretos; 
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industriais, com dois projetos apoia-
dos pela CODISE, que estão em im-
plantação, a produção de calcário 
para as produções de cimento e vi-
dro e a produção de areia quartzosa 
para a produção de vidros.

Distribuição dos Processos Mine-
rais em Tramitação no DNPM/SE

Ano 2014

Autorizações de Pesquisas 465

Requerimentos de Lavra 43

Requerimentos de Licença 55

Requerimentos de Pesquisa 101

Licenciamentos 238

Registros de Extração 4

Concessões de Lavra 53

 Fonte: DNPM/SIGMINE (Nov./2014)

Uma maneira de se avaliar o desem-
penho do setor mineral sergipano é 
através da observação da arrecada-
ção da Contribuição Financeira pela 
Exploração de Recursos Minerais 
– CFEM. Essa contribuição é devi-
da aos Estados, ao Distrito Federal, 
aos Municípios, e aos órgãos da ad-
ministração da União, como contra-
prestação pela utilização econômica 
dos recursos minerais em seus res-
pectivos territórios. 

• O início das obras de constru-
ção de 27 galpões industriais, 
sendo 14 no Distrito Industrial 
de Socorro, 07 no Distrito In-
dustrial de Itabaiana e 06 em 
Estância, num investimento 
de cerca de 2,3 milhões;

• A execução de obras de infra-
estrutura no Distrito Indus-
trial de N. Srª. do Socorro (1ª 
e 2ª etapas) compreendendo 
drenagem e pavimentação de 
diversas ruas e avenidas, tota-
lizando investimentos da or-
dem de R$ 10,9 milhões;

• A inclusão do Estado de Sergi-
pe no Programa de Desenvol-
vimento Produtivo do Nordes-
te – PRODEPRO, que deverá 
aportar recursos financeiros 
destinados à implantação de 
um novo Distrito Industrial 
no município de Santo Amaro 
das Brotas, implantação de um 
Polo de Centrais de Distribui-
ção no município de Itabaia-
na, além da complementação 
das obras de infraestrutura no 
Distrito Industrial de Socorro; 

• Início das obras de implanta-
ção do Acesso ao Polo Têxtil 
de Estância - R$ 3 milhões;

• Alteração no Marco Regulató-
rio dos incentivos fiscais com a 
edição dos Decretos nºs 29.911 

e 29.912, ambos de 14/11/2014 
que dispõem sobre incentivos 
fiscais para empresas do ramo 
de Centros de Distribuição 
(Decreto nº 29.912) e criam 
regime especial de tributação 
nas operações efetuadas por 
contribuinte que desenvolve 
atividade econômica principal 
de comércio atacadista (De-
creto nº 29.911).

Recursos Minerais

A CODISE também tem como atri-
buições o fomento da produção mi-
neral estadual. Um dado animador 
para o setor é o número expressivo 

de 465 Autorizações de Pesquisas 
concedidas em 2014, que poderão 
futuramente virar lavras de explo-
ração. Destacam-se três classes de 
substâncias minerais a serem pes-
quisadas que identificam claramen-
te a vocação de Sergipe para o seg-
mento de indústrias de base mineral: 
o segmento de águas minerais, que 
tem crescido nos últimos anos, so-
bretudo na região de São Cristóvão; 
o de fertilizantes, com 143 Autoriza-
ções de Pesquisas em andamento, 
objetivando o potássio (silvinita), si-
nalizando o potencial de crescimen-
to deste setor nos próximos anos 
com a implantação do Projeto Car-
nalita da Vale S/A; e o de minerais 

Fonte: DNPM/DIPAR(Nov./2014)

O gráfico acima apresentado retrata 
a série histórica da arrecadação da 
CFEM, relativa à atividade de mi-
neração no Estado de Sergipe. Os 
dados expõem de forma clara a forte 
vinculação da arrecadação desse tri-
buto com a mineração de potássio. 
Como se pode observar, não obstan-
te as naturais flutuações verificadas 
em alguns períodos houve uma níti-
da elevação dos valores arrecadados 
por este mineral a partir de 2008, 
fato que tem dois fatores explica-
tivos: a elevação do preço em nível 
internacional e o aumento da produ-
ção. Outros fatores, como o câmbio, 

podem influenciar a arrecadação.

Estão em andamento, também em 
convênio com a CPRM, os estudos 
para o lançamento do novo “Mapa 
Geológico do Estado de Sergipe”, to-
talmente revisado e em formato SIG, 
e o “Mapa de Geodiversidade do Es-
tado de Sergipe”. 

Editais, Projetos, e Bolsas em Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação (CT&I)

Dentro dos dois principais produtos 
da atividade fim da FAPITEC/SE, ou 
seja, auxílios financeiros aos pesqui-
sadores e bolsas (de formação ou de 
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• Prêmio FAPITEC/SE de di-
vulgação científica: que tem 
como objetivo estimular pes-
quisadores, jornalistas e es-
tudantes de comunicação. A 
premiação abrange as seguin-
tes categorias: Pesquisador 
Sênior, Pesquisador Júnior, 
Jovem Cientista, Jovem Jor-
nalista, Jornalismo Científico, 
Inovação Tecnológica, Em-
presa Inovadora, Tecnologia 
Social. Ao todo foram investi-
dos R$ 13.000,00 em prêmios.

Análises e Ensaios Tecnológicos

Em relação à prestação de servi-
ços tecnológicos, os laboratórios 
do ITPS realizaram em 2014, 11.064 
análises.

Além disso, foram desenvolvidos 
pela equipe do ITPS 05 projetos de 
pesquisas, apresentados 09 traba-
lhos em congressos e eventos, e 02 
trabalhos foram publicados em re-
vista científica internacional. 

O ITPS deu continuidade ao pro-
cesso de Melhoria da Infraestrutu-
ra Física e Laboratorial: iniciando a 
reforma do Serviço de Atendimento 
ao Cliente – SAC e o processo de 
aquisição de mobiliário laboratorial 
e capelas de exaustão para o LA-
BORG no valor de R$ 113 mil com 
recursos do Programa Águas de Ser-
gipe, Convênio SEMARH e BIRD; e 

instalando o Sistema de Espectro-
fotometria de Absorção Atômica 
com módulo de chama e forno de 
grafite e o Sistema de Cromatogra-
fia Gasosa.

Metrologia

O ITPS através de delegação do IN-
METRO integra a Rede Brasileira de 
Metrologia Legal e Qualidade (RB-
MLQ-I), sendo o órgão responsável 
pela execução do controle metroló-
gico e dos requisitos da Avaliação 
da Conformidade no Estado de Ser-
gipe, tendo como objetivo principal 
a proteção do consumidor.

Como parte da Rede Brasileira de 
Metrologia Legal e de Qualidade o 
órgão se faz presente em todos os 
municípios do Estado de Sergipe, fa-

zendo verificações de instrumentos 
(taxímetros, bombas medidoras de 
combustíveis, balanças, medidores 
de pressão arterial, medidores de 
velocidade, hidrômetros etc.), perí-
cia metrológica em produtos pré-
-medidos (arroz, feijão, macarrão, 
açúcar, dentre outros) e avaliação 
da conformidade para verificação do 
atendimento aos critérios e normas 
técnicas (material elétrico, pneus, 
eletrodomésticos brinquedos, pro-
dutos têxteis, etc.).  Nesse sentido 
foram realizados este ano, em todos 
os municípios do Estado de Sergipe:

• 34.765 verificações de Controle 
dos Instrumentos de Medição 
– inspeção metrológica para 
verificação do correto funcio-
namento e adequado uso dos 
instrumentos e medidas;

pesquisa), quase R$ 5,1 milhões foram 
investidos diretamente pela FAPITEC 
em 2014 e R$ 2,8 milhões pagos dire-
tamente aos beneficiados por essas 
agências parceiras como a CAPES e 
CNPQ.

Além disso, foram assinados 02 novos 
acordos de cooperação e aditamos 
02 acordos, envolvendo um total de 
recursos da ordem de R$ 2,8 milhões 
para serem aplicados na área.

A FAPITEC/SE lançou 12 editais e 
uma chamada pública em 2014. Os 
editais representam um comprome-
timento direto de recursos da Fun-
dação perante os possíveis bene-
ficiários, num montante de R$ 10,7 
milhões de recursos de federais e 
do Fundo Estadual para o Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico – 
FUNTEC. Foi alocado em Formação 
de RH um montante de R$ 7,2 milhões, 
em Pesquisa Científica um montante 
de R$ 1,8 milhões, em Políticas Públi-
cas um montante de R$ 1 milhão e em 
Difusão Científica um montante de R$ 
596 mil. 

O valor total aprovado neste exercí-
cio, incluindo editais deste e de outros 
anos, soma R$ 17 milhões, sendo R$ 13 
milhões em Formação de RH, R$ 410 
mil em Pesquisa Científica, R$ 1,2 mi-
lhões em Políticas Públicas, R$ 555 mil 
em Difusão Científica; R$ 1,9 milhões 
em Pesquisa Tecnológica e Inovação.

Gráfico: Projetos da FAPITEC aprovados por diretriz estratégica - 2014 . (R$)

     

Fonte: ASPLAN/FAPITEC/SE

Eventos de Divulgação em Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação (CT&I)

Neste exercício foram realizados 7 
Seminários Técnicos de Avaliação 
dos Resultados de Projetos, que 
constituem uma etapa importante 
no encerramento dos editais da FA-
PITEC/SE. Durante os seminários, 
os pesquisadores fazem apresen-
tações públicas dos resultados dos 
projetos, sendo avaliados por comis-
sões de especialistas. 

Foram também realizados pela FA-
PITEC 7 eventos de divulgação em 

CT&I em 2014, abrangendo even-
tos de popularização da ciência, de 
inovação e eventos de caráter mais 
geral, onde a Fundação divulga suas 
ações, destacando-se:

• Semana Nacional de Ciência 
e Tecnologia, com a temática: 
“Ciência e Tecnologia para o 
Desenvolvimento Social”. Em 
conjunto foram realizadas di-
versas atividades, distribuídas 
na capital e em 15 municípios, 
com um total de 3.700 partici-
pantes.
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Ministério do Trabalho, platafor-
ma de atendimento das ações do 
SINE/NAT, com a finalidade de 
modernizar, agilizar e integrar os 
serviços destinados ao trabalha-
dor, tem sido um grande facilitador 
para trabalhadores e empregado-
res, inclusive permitindo ao traba-
lhador realizar o seu cadastro e se 
candidatar às vagas do SINE/NAT 
sem sair de casa, apenas acessando 
na internet na página da SETRAB 
o Portal MTE Mais Emprego. 

O SINE/NAT – Aracaju busca os 
candidatos mais aptos para o pre-
enchimento de cada vaga, orienta 

aqueles que necessitam aprimorar 
conhecimentos e comportamentos 
no campo profissional. Este ano, o 
NAT - Aracaju superou a meta esta-
belecida atendendo mais de cem mil 
pessoas, incluindo cadastramento 
de usuários, cadastramento de em-
presas, atendimento ativo e passivo 
a empresas, atendimentos de orien-
tação profissional, atendimentos ale-
atórios (informações de forma geral 
sobre emprego formal e informal), 
atendimento a entidades comunitá-
rias, telemarketing, recepção de se-
guro-desemprego e diversas outras 
ações sociais.

QUADRO 1 – Produção dos Servi-
ços do SINE/NAT 

Serviços 2014

Atendimento ao Tra-
balhador e Emprega-
dor (IMO, SD, CTPS, 
Pessoas com Defici-
ência e outras)

31.294

Vagas Captadas 10.172

Encaminhamentos 
para Empregador

18.285

Colocações 1.735

Habilitação de Segu-
ro Desemprego – SD

30.664

Carteira de Trabalho 
e Previdência Social 
Emitidas – CTPS

13.619

* Os dados quantitativos foram obtidos do Sistema  
“Mais Emprego”/MTE até o mês de novembro e com-
plementado com a média estimada dos meses de no-
vembro e dezembro.

Atendimento a Pessoas com 
Deficiência

É importante a atuação da SETRAB 
em estimular a inserção das pessoas 
com deficiência no mercado de tra-
balho. No exercício de 2014 o serviço 
de atendimento a essas pessoas foi 
intensificado, com uma demanda de 
vagas razoável, disponibilizadas por 
empresários sergipanos, a exemplo 
do Cinform, Mardiza, Fapese/UFS, 
Hospital Santa Izabel, Construtora 
Cosil, Bic Banco, Itapemirim, Bompreço 

• 48.633 exames de Controle das 
Medidas Materializadas – Pe-
rícia metrológica em produtos 
pré-medidos para verificação 
da correspondência entre a 
quantidade nominal e a quanti-
dade efetiva.

• 21.498 ações de fiscalização 
de Avaliação da Conformida-
de – Fiscalização de produtos 
e serviços para identificação 
do atendimento aos requisitos 
técnicos da qualidade e da ava-
liação da conformidade regula-
mentados pelo INMETRO.

O gráfico a seguir mostra um resu-
mo das atividades metrológicas rea-
lizadas no período 2008 – 2014.

Novos Investimentos

O planejamento para 2015 inclui a 
criação da carreira de pesquisador, o 
aumento do escopo de Acreditação 
do Laboratório de Química de Água 
pela norma NBR ISO/IEC 17025 pelo 
INMETRO; o Credenciamento do 
Laboratório de Bromatologia junto 
ao Ministério da Agricultura; a acre-
ditação do Laboratório de Pré-Medi-
dos pela norma NBR ISO/IEC 17025 
pelo INMETRO; a certificação do 
ITPS na norma NBR ISO/IEC 9001; 
a continuidade do monitoramento 
dos rios estaduais, por meio do Con-
vênio com a SEMARH, consolidan-
do as ações em todos os territórios, 
fornecendo dados de background 

e acompanhamento, alinhando as 
ações da ANA – Agência Nacional 
de Águas no Estado; a continuidade 
no projeto de implantação do Labo-
ratório de Orgânica com recursos 
do Projeto Estruturante em C&T da 
FINEP e contrapartida do governo 
do estado de Sergipe; a conclusão da 
reforma do Serviço de Atendimento 
ao Cliente – SAC; a construção do 
Parque de Verificações Metrológicas 
com recursos do INMETRO; a im-
plementação do SIBRATEC/Exten-
são Tecnológica para realizar o aten-
dimento tecnológico as MPEs dos 
ramos de petróleo e gás, confecção 
e alimentos do estado de Sergipe; a 
continuação dos investimentos nos 
Laboratórios e o redimensionamen-
to da rede elétrica. 

Assim, para que efetivamente o ITPS 
cumpra a sua missão, tem como de-
safio o fortalecimento das parcerias 
e a inserção de pesquisadores no seu 
quadro de pessoal, a fim de dar su-
porte às novas demandas do estado, 
prover de soluções tecnológicas o 
sistema produtivo e ampliar a capta-
ção de recursos das instituições de 
fomento visando o desenvolvimento 
econômico do estado de Sergipe.

Intermediação da Mão-de-obra

O Programa “Mais Emprego”, im-
plantado em Sergipe em 28 de 
maio de 2011, em parceria com o 

Fonte: SGI – INMETRO (*) Considerando uma projeção para o mês de dezembro, a partir do valor 

planejado para o respectivo mês em 2014.
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solidária através da cooperação ati-
va entre trabalhadores ou produto-
res autônomos e familiares nas áreas 
urbanas e rurais. 

Abaixo quadro de beneficiários em-
preendedores solidários, bem como 
quantitativo de empreendimentos 
solidários que serão comtemplados.

QUADRO 2 – Beneficiários e 
Quantifico de Empreendimentos 

Solidários

Discriminação Quantidade

Beneficiários do Pro-
grama (Empreende-
dores Solidários)

7.120

Empreendimentos 
Solidários 653

2 .7 - DESENVOLVIMENTO 
RURAL

O conjunto de ações voltadas ao 
desenvolvimento rural do esta-
do, desencadeadas em todos os 
municípios, visou à promoção do 
desenvolvimento agrícola e rural, 
em uma atuação articulada com a 
União, com organismos da Admi-
nistração Pública Estadual e prin-
cipalmente com os produtores ru-
rais e suas organizações.

À Secretaria de Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural (SEAGRI) 
cabe o papel de coordenação da 
política Agrícola e Agrária de Ser-
gipe. Suas ações executivas são 
realizadas pelos organismos vin-
culados: Empresa de Desenvolvi-
mento Agropecuário de Sergipe 
(EMDAGRO), Companhia de De-
senvolvimento de Recursos Hídri-
cos (COHIDRO) e a Empresa de 
Desenvolvimento Sustentável do 
Estado de Sergipe (PRONESE).

Acesso à Terra

Neste ano de 2014, a SEAGRI deu 
continuidade às metas, acordadas 
no Convênio (2007-2014) junto ao 
Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (INCRA), com 
ações concentradas principalmen-
te, na gestão fundiária transitória, 
na consolidação das 29 Colônias 

Agrícolas Estaduais e na elabora-
ção de projetos de infraestrutura e 
agroprodutivos, a fim de possibili-
tar aos colonos o acesso às políti-
cas públicas e aos créditos oficiais 
da Reforma Agrária. 

Além destas, outras ações de cará-
ter técnico e jurídico foram realiza-
das para efeito de demarcação das 
29 colônias agrícolas, efetuando-se 
peças técnicas, as quais consisti-
ram em plantas de glebas, plantas 
individuais, memoriais descriti-
vos e descrições analíticas, tanto 
em lotes rurais, quanto em lotes 
urbanos, assim como em áreas de 
reservas florestais e áreas de pre-
servação permanente.  Com isso, 
criaram-se as condições para o 
assentamento definitivo, a conces-
são da autorização de uso, e princi-
palmente a garantia de segurança 
jurídica às 1.188 famílias benefici-
árias.

As metas físicas do Projeto são 
aquelas já alcançadas desde o perí-
odo 2007-2013, e formalmente já di-
vulgadas: Aquisição de 72 imóveis 
rurais com área total de 29.519 hec-
tares (equivalentes a 97.500 tare-
fas) e assentamento de 1.188 famí-
lias rurais sem-terra, distribuídas 
espacialmente nos municípios de 
Nossa Senhora da Glória, Carira, 
Monte Alegre de Sergipe, Poço Re-
dondo e Canindé de São Francisco.

e outras, contribuindo dessa forma 
para a inclusão econômica e social 
desses cidadãos. 

As principais ocupações solicitadas 
para Pessoas com Deficiência são: 
Consultor de vendas, Operador de 
cargas, Motorista, Auxiliar adminis-
trativo, Agente de Tráfego, Vigilan-
te, Auxiliar de Enfermagem, Técnico 
em informática, Pedreiro, Oficial de 
serviços gerais, Recepcionista, Aten-
dente e Cobrador.

Qualificação Social e Profissional

No tocante à qualificação profissio-
nal, foram realizadas, 373 matrícu-
las para participação no Programa 
PRONATEC Trabalhador, o qual ini-
ciaria sua execução ao final de 2014.

Artesanato

À SETRAB compete também ava-
liar os projetos e programas de ar-
tesanato do estado. No exercício de 
2014 várias ações foram realizadas 
voltadas para a organização e o for-
talecimento de núcleos de produção 
(associações e cooperativas de arte-
sãos), e para a promoção e o incen-
tivo à comercialização dos produtos 
artesanais, com o objetivo de colocar 
o artesanato como uma oportunida-
de de aumento de trabalho, para me-
lhorar a renda das comunidades e 
dos artesãos. Dentre elas:

• 2.752 artesãos cadastrados com 
a finalidade de inseri-los no Sis-
tema de Informações Cadas-
trais do Artesanato Brasileiro 
– SICAB, para a aquisição da 
carteira nacional do artesão:;

• Identificação de todas as Asso-
ciações e Cooperativas e cadas-
tramento no SICAB-MDIC;

• Incentivo aos artesãos se ins-
creverem no programa de Em-
pregado Individual, com apoio 
do SEBRAE; 

• Oferta de cursos e oficinas de 
qualificação e melhoria em pro-
dução artesanal, incluindo cus-
tos de produtos;

• Organização de Evento Nacio-
nal sobre artesanato, visando à 
troca de experiências com ou-
tros estados da federação e pro-

fissionais do setor;

• Fomento à participação do se-
tor em mais de 7 feiras, inclu-
sive em outros estados, como 
a SUPERVENDAS em Araca-
ju, Arraiá do Riomar, Arraiá do 
Povo, XV FENEARTE (Feira 
Nacional De Negócios Do Ar-
tesanato), 7º Salão do Artesana-
to de Brasília; movimentando 
quase R$ 200 mil de arrecada-
ção para o setor nestes eventos.

Economia Solidária

A SETRAB formalizou um convênio 
com a Secretaria Nacional de Eco-
nomia Solidária, para execução de 
ações integradas de economia so-
lidária visando o desenvolvimento 
local e territorial, buscando a supe-
ração da extrema pobreza.

O projeto visa fomentar a economia 
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Com estas sementes foi possível 
promover os plantios de agriculto-
res irrigantes dos Perímetros de Be-
tume, Propriá e Cotinguiba-Pindoba, 
assim como, de agricultores do mu-
nicípio de Brejo Grande. Os insumos 
foram distribuídos sem custo para 
os produtores, nas seguintes quanti-
dades: Betume - 224.000 Kg; Propriá 
– 50.000 Kg; Cotinguiba – 80.000 Kg 
e para Brejo Grande 10.000 Kg.

Vale salientar que a retomada do Es-
tado, em atenção à cadeia produtiva 
do arroz, vem ocorrendo de forma 
mais concentrada, desde o ano de 
2011, conforme se expõe dados de 
sementes e recursos aplicados no 
período 2011-2014 abordado.

Sementes Distribuídas e Recur-
sos Aplicados na Cadeia do Arroz 
(2011-2013)

Ano

Recursos 
do Estado 
aplicados 

(R$)

Semente 
distribuí-
da (Kg)

2011 375.000,00 300.000

2012 434.720,00 300.000

2013 599.964,18 387.000

2014 639.535,71 364.000

TOTAL 2 .049 .219,89 1 .351 .000

Fonte: EMDAGRO. 

Fortalecimento da Aquicultura, 

Piscicultura e Energia Solar

Em 2014, as ações de Fortalecimen-
to da Aquicultura e Pesca no estado 
foram concentradas especificamen-
te na gestão e articulação de enten-
dimentos internos e externamente 
com o Ministério da Pesca e Aqui-
cultura, para dar seguimento à exe-
cução do Projeto de Construção do 
Terminal Pesqueiro de Aracaju.

A COHIDRO vem disponibilizando, 
para pescadores artesanais, os ma-
nanciais sob sua administração para 
o cultivo de peixes em tanques (rede 
já em execução nos Perímetros Irri-
gados: Jabiberi em Tobias Barreto, 
Jacarecica II em Malhador e Poção 
da Ribeira em Itabaiana e Campo do 
Brito).

As principais atividades desenvolvi-
das no ano de 2014 foram relaciona-
das à assistência técnica às Associa-
ções de Piscicultores dos Perímetros 
Irrigados, associativismo e comer-
cialização e assessoria às Associa-
ções de Piscicultores de Areia Bran-
ca (ACRIPA) e do Campo do Brito 
(ASPEBRITO).

Quanto à energia solar a COHIDRO 
proporciona: orientação aos usu-
ários de energia solar sobre o uso 
e conservação dos equipamentos; 
manutenção de Kits de Energia so-
lar instalados nos municípios: Brejo 
Grande, Pacatuba, Areia Branca e 

Nossa Senhora do Socorro; Instala-
ção de Kit de Energia Solar (bombe-
amento em poço tubular) para aten-
dimento às famílias de pescadores 
artesanais, com água potável.

Citricultura

A fruticultura em Sergipe é repre-
sentada em grande parte pela citri-
cultura, a qual se concentra em 14 
municípios da Região Centro-Sul 
de Sergipe. Apesar do importante 
lugar que a citricultura sergipana 
representa na economia do estado 
e em particular para o conjunto dos 
citricultores da região, os pomares 
vêm atravessando grandes dificul-
dades, que se originaram principal-
mente, a partir do forte período de 
estiagem, nos exercícios passados 
(setembro/2012 a abril/2013), ainda 
marcadamente visíveis nos arranjos 
produtivos de toda extensão do polo 
produtor compreendido nos quator-
ze municípios. 

Além das sequelas deixadas por 
aquela estiagem, são observadas 
grandes quantidades de plantas 
com idade avançada, assim como é 
notória a má nutrição dos pomares, 
o que tem concorrido para índices 
elevados de perdas, por morte, e 
consequentemente, queda no volu-
me da produção, tanto por unida-
de familiar, quanto no total do polo 
produtivo. Dessa forma, a estimativa 

No âmbito total do Convênio 2007-
2014 os investimentos foram de  
R$ 59,5 milhões, sendo 10% da con-
trapartida estadual.

Programa de Crédito Fundiário

Em 2014 deu-se continuidade ao 
Programa Nacional de Crédito Fun-
diário do Ministério do Desenvol-
vimento Agrário (MDA), cujo ob-
jetivo é facilitar o acesso à terra a 
agricultores familiares como ação 
complementar ao Plano Nacional de 
Reforma Agrária. O Programa é ope-
racionalizado mediante aquisição 
de imóveis rurais não passíveis de 
desapropriação, criando ocupação 
produtiva permanente para as fa-
mílias e consolidando a agricultura 
familiar. 

Em Sergipe, é conduzido pela PRO-
NESE, com participação dos movi-
mentos sociais organizados, INCRA, 
EMDAGRO, associações comuni-
tárias e Movimento dos Agricul-
tores Sem-Terra (MST). Apoia-se, 
também, no Conselho Estadual de 
Desenvolvimento Rural Sustentável 
(CEDRS) e nos Conselhos Comuni-
tários Municipais (CONDEM).

Em 2014 foram adquiridas 7 pro-
priedades com área total de 1.139,75 
hectares que  beneficiarão 70 famí-
lias localizadas nos Territórios, Alto 
Sertão, Baixo São Francisco, Agreste 
Central e Centro-Sul Sergipano. 

Regularização de Terras e 
Cidadania

Com esta ação o Estado objetiva ga-
rantir a legalização das terras sergi-
panas destinadas à produção agrícola 
e, concomitantemente, conferir cida-
dania ao agricultor, garantindo sus-
tentabilidade jurídica da terra para os 
agricultores e seus dependentes. Dis-
so, resultam importantes benefícios 
para as famílias contempladas tais 
como: acesso a direitos dos serviços 
públicos, a exemplo de aposentado-
ria, licença maternidade, serviços de 
Assistência Técnica e Extensão Rural 
(ATER), serviços financeiros, seguro-
-safra, entre outros.

Dentre as ações desenvolvidas em 
2014 destacam-se a concessão de 
2.591 títulos de terra, com destaque 
ao município de Simão Dias com 
1.673 títulos repassados.

Fortalecimento da Rizicultura

Em continuidade à política de in-
centivos à cadeia produtiva do arroz 
do Baixo São Francisco, o Governo 
do Estado, por meio da SEAGRI/
EMDAGRO e financiamento da Se-
cretaria de Inclusão Social (Fundo 
Estadual de Combate à Pobreza), 
aportou R$ 639,5 mil na aquisição de 
364.000 Kg de sementes certificadas 
de arroz.
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mais da Região Centro Sul de Sergi-
pe, em Lagarto, que contou com 19 
expositores de bovinos de Sergipe e 
Bahia com um total de 146 animais; 
a 4ª Feira Agropecuária do Estado de 
Sergipe, em Aracaju, contando com 
a exposição de aproximadamente 
735 animais bovinos, ovinos, capri-
nos e equinos oriundos de Sergipe, 
Bahia, Pernambuco e São Paulo; a 
12ª Exposição Especializada em Ovi-
nos e Caprinos de Sergipe, em Ara-
caju, evento que concentrou o que 
há de melhor de caprinos e ovinos 
de Sergipe, assim como os melhores 
animais de outros Estados, Bahia, 
Minas Gerais, São Paulo, Rio de ja-
neiro e Goiás; a 33ª Exposição Feira 

de Animais da Região Norte de Ser-
gipe, em Nossa Senhora da Glória, 
em que participaram 35 criadores de 
bovinos de Sergipe e da Bahia, ex-
pondo 216 animais.

Ações De Apoio a Agricultura Fa-
miliar- No âmbito do Sergipe Mais 
Justo

Ações de apoio à agricultura fami-
liar no âmbito do Sergipe Mais Justo 
também se constituem em políticas 
de investimento da Secretaria da 
Agricultura e de suas vinculadas ob-
jetivando a minimização da vulnera-
bilidade das famílias frente às con-
dições socioeconômicas típicas das 
estratificações menos favorecidas. 

Programa Nacional de Fortale-
cimento da Agricultura Familiar 
(PRONAF)

O governo federal, através do MDA, 
continua desenvolvendo o PRONAF, 
cujo objetivo é apoiar os segmentos 
mais excluídos da agricultura familiar.

O Estado de Sergipe engajou-se nes-
se programa, atuando em todos os 
municípios. A execução desse pro-
grama se deu pela realização de di-
versas ações de Assistência Técnica 
e Extensão Rural (ATER) a 28.396 
agricultores familiares.

O Programa Nacional de Desen-
volvimento Sustentável dos Ter-

ritórios Rurais (PRONAT) é uma 
ação da Secretaria de Desenvolvi-
mento Territorial, do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (SDT/
MDA) como parte do PRONAF. 
Desenvolvido em parceria com o 
Governo do Estado, o PRONAT 
injetou recursos financeiros que 
foram aplicados na aquisição de 
veículos, computadores e equipa-
mentos para a estruturação das 
ações do programa no meio rural. 
No início do ano de 2014, restaram 
três contratos de 2008 que estão 
em andamento, com um saldo de 
R$ 801 mil.

Agroindústria Familiar: No senti-
do de apoiar os agricultores e suas 
organizações na adequação dos 
processos e dos espaços físicos 
de produção e transformação fo-
ram realizados treinamentos para 
qualificar os extensionistas na as-
sistência a essas agroindústrias e 
aos produtores, sempre focando 
as Boas Práticas de Fabricação, 
orientações para projetos agroin-
dustriais e criação do Serviço de 
Inspeção Municipal (SIM), sempre 
ressaltando a importância da certi-
ficação dos produtos industrializa-
dos pela agricultura familiar, pois 
sua ausência limita o acesso ao 
mercado institucional.  Os resul-
tados alcançados em 2014 foram a 
capacitação de 58 Agroindústrias e 
260 produtores.

do IBGE em julho/2014, aponta para 
uma safra, neste ano, de 625 mil to-
neladas de frutos e área colhida de 
52.500 hectares, produção seme-
lhante à de 2013.

Em 2014, a EMDAGRO prestou ser-
viços de ATER a 2.196 citricultores 
com área total de 6.584 hectares, nos 
14 municípios da região citrícola.

Apoio à Bovinocultura de Leite

O arranjo produtivo da pecuária de 
leite é uma das atividades produ-
tivas de grande importância social 
e econômica no Estado e a EMDA-
GRO, através do desenvolvimento 
de diversas ações vem procurando 
contribuir para o seu crescimento e 
fortalecimento.  

Em 2014, a EMDAGRO realizou as-
sistência técnica e extensão rural 
para 1.720 produtores de bovinocul-
tura de leite com rebanho total de 
21.657 cabeças, prestou assistência 
e orientações a 344 produtores, na 
produção de 56.078 toneladas de 
silagem e 14.177 toneladas de rolão, 
números indicativos de avanços do 
produtor para o trato racional do ma-
nejo alimentar do rebanho. Quanto à 
prática da inseminação artificial em 
2014 apresentou um balanço de 15 
propriedades assistidas. 

Programa Vendas em Balcão: A 
venda de milho para ração ani-

mal, a preços subsidiados foi de-
senvolvida pelo Governo do Es-
tado através da EMDAGRO, em 
parceria com a Companhia Nacio-
nal de Abastecimento (CONAB), 
e teve por objetivo apoiar a sobre-
vivência da pecuária no semiárido 
do estado em face da estiagem que 
afligiu a região entre 2013 e início 
do ano de 2014. Nesse sentido, foi 
estabelecido o critério de benefi-
ciar criadores com até 10 cabeças 
de bovinos na citada região. A EM-
DAGRO selecionou os produtores 
de acordo com a ficha de cadastro 
de seus rebanhos, emitindo um do-
cumento comprovante de que cada 
produtor possuía um determinado 
número de bovinos, fazendo jus ao 
direito de comprar uma quantida-
de de milho ração proporcional ao 
rebanho informado. Assim, foram 
beneficiados 4.329 pequenos cria-
dores de bovinos, com um total de 
2.671 toneladas de milho para ra-
ção.

Projeto Balde Cheio: tem como 
propósito transferir novas tecno-
logias para o desenvolvimento da 
pecuária leiteira em propriedades 
familiares, ensinando os produto-
res a gerenciar melhor seu negócio 
e aumentando a lucratividade de 
seus lotes. Com a introdução do 
Projeto chegamos a produzir 250 
litros/dia, utilizando novos méto-
dos de produção.

Exposições Agropecuárias

O Governo do Estado deu ênfase 
também à realização de Feiras e Ex-
posições Agropecuárias, entenden-
do que estes eventos se configuram 
em importantes fóruns de intercâm-
bio técnico e como espaço para pro-
moção de negócios dos criadores 
sergipanos e de outros criadores de 
diferentes regiões do país, que para 
aqui são atraídos, face aos resulta-
dos positivos que Sergipe tem perse-
guido, principalmente em melhoria 
genética de bovinos e ovinos.

Destacaram-se os seguintes even-
tos: a 51ª Exposição Feira de Ani-
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Crédito Rural

Principais Resultados 2014

INDICADORES UNIDADE QUANTIDADE

LAUDO DE CRÉDITO RURAL EMITIDO
PRODUTOR 493

LAUDO 512

PRODUTOR ORIENTADO SOBRE CRÉDITO RURAL
PRODUTOR 7223

ORIENTAÇÃO 7414

PROJETO DE CRÉDITO ELABORADO CUSTEIO

PRODUTOR 770

PROJETO 773

R$ 9.176.379,00

PROJETO DE CRÉDITO ELABORADO INVESTI-
MENTO

PRODUTOR 485

PROJETO 485

R$ 11.499.946,00

e Extensão Rural (PNATER), em 
2014, 1.850 agricultores familia-
res foram assistidos com base nos 
princípios ecológicos de produção 
agropecuária, em diversos municí-
pios do estado.

A EMDAGRO estabeleceu ações 
que fomentem o desenvolvimento 
rural sustentável realizando diversas 
metodologias de base agroecológi-
ca para agricultores e agricultoras 
familiares, como dias de campo, cur-
sos, palestras, reuniões e encontros, 
abordando temas como manejo inte-
grado de pragas, manejo e conserva-
ção do solo e da água, distribuição 
de mudas para proteção e recupera-
ção de áreas degradadas, de mata ci-
liar, de nascentes e de reserva legal. 
Destaque para as hortas domésticas 
e comunitárias trabalhadas por gru-
pos de mulheres que praticam a co-
mercialização em feiras locais, além 
de venda dos produtos para os mer-
cados institucionais PAA e PNAE.

Aquisição e Distribuição de 
Sementes Certificadas

Ao longo dos anos, o Governo de 
Sergipe por meio de seus órgãos 
agrícolas, tem levado a efeito a po-
lítica de aquisição e distribuição de 
sementes certificadas para garantir 
o fortalecimento da agricultura fa-
miliar, principalmente daqueles seg-
mentos mais vulneráveis.

Em 2014, as sementes foram obti-
das mediante parceria do Governo 
de Sergipe, por meio da EMDA-
GRO com a Companhia Nacional 
de Abastecimento – CONAB, o Mi-
nistério do Desenvolvimento Social 
(MDS) e o Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário (MDA), assim como, 
com o continuado apoio da Secreta-
ria de Inclusão Social (SEIDES), que 
juntos tornaram possível à chegada 
do insumo em tempo hábil, para os 
plantios de grãos de milho, feijão e 
arroz para mais de trinta e oito mil 
famílias sergipanas. Foram disponi-

bilizados 500 mil kg de sementes de 
milho e feijão certificadas, as quais 
foram distribuídas em 65 municí-
pios do Estado de Sergipe.

Mecanização agrícola para o 
preparo do solo e expansão do 
cultivo de grãos 

O Governo do Estado deu continui-
dade ao Programa de Mecanização 
Agrícola, através da EMDAGRO, 
disponibilizando serviços mecaniza-
dos de preparo do solo para agricul-
tores familiares e contribuindo para 

Apoio ao Artesanato Rural: De 
grande importância como atividade 
alternativa para geração de empre-
go e renda para as famílias de agri-
cultores rurais, o artesanato rural 
tem recebido permanente apoio da 
EMDAGRO, através de treinamen-
tos e assistência técnica direta, be-
neficiando 812 produtores artesãos, 
com repetições.

Garantia Safra: Essa ação é um segu-
ro rural que garante renda aos agricul-
tores familiares em caso de perda da 
colheita, em torno de 50%, motivada 
por seca ou enchente. Tem várias eta-
pas e duas estão sob a responsabili-
dade da EMDAGRO: a inscrição dos 
beneficiários, bem como os laudos de 
plantio e de colheita efetuados por 
amostragem. Esse programa tem por 
área de ação os municípios situados 
no semiárido do estado. Em 2014, fo-
ram inscritos no garantia safra 23.058 
agricultores familiares distribuídos 
em vários municípios.

Crédito Rural: Essa ação tem o pa-
pel de divulgar e orientar os agricul-
tores familiares sobre as linhas de 
créditos disponibilizadas pela Polí-
tica de Crédito do Governo Federal, 
em apoio e proteção às atividades 
agropecuárias. Em 2014, a EMDA-
GRO prestou orientações sobre cré-
dito rural para 7.223 produtores, ten-
do elaborado projetos de custeios e 
investimentos para 1.255 produtores. 

A COHIDRO também propiciou aos 
agricultores dos perímetros irriga-
dos o apoio financeiro as atividades 
agropecuárias, através de 70 projetos 
de investimento e Custeio, benefi-
ciando 350 pessoas; 680 projetos de 
irrigação por aspersão automatizada 
trazendo benefícios a 3.400 pessoas.

Classificação de Produtos Vegetais: 
Em 2014 a EMDAGRO reestruturou 
seu setor de classificação de produtos 
vegetais em acordo com a instrução 
normativa Nº 52/2011, dando conti-
nuidade aos seus serviços nessa área. 
No ano em tela, foram classificadas 
772,4 toneladas de grãos (arroz, feijão e 
milho), com arrecadação de R$ 1,4 mil 
de taxa de serviços. 

Comercialização da produção da 
agricultura familiar: Através dessa 
ação, a  EMDAGRO promoveu divul-
gação do Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar (PNAE) e do Pro-
grama de Aquisição de Alimentos 
(PAA) e prestou assistência direta a 
23 organizações na comercialização 
de seus produtos, beneficiando 474 
agricultores, os quais comercializa-
ram um valor total de R$ 2,3 milhões 
entre outros itens.

Desenvolvimento da Agroecologia: 
Reconhecida a importância e ne-
cessidade de se desenvolver uma 
agricultura sustentável, com base 
ecológica, e em acordo com a Políti-
ca Nacional de Assistência Técnica 
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A COHIDRO inicia o processo de 
recuperação de reservas de proteção 
ambiental adquirindo materiais e 
equipamentos para isolamento das 
áreas ambientais no entorno das ba-
cias hidráulicas dos perímetros irri-
gados.

Abastecimento de água

O Programa Agricultura Familiar 
tem como um dos principais obje-
tivos, o fornecimento de água potá-
vel de boa qualidade para consumo 
humano e dessedentação animal, 
através da construção de cisternas, 
instalação de sistemas singelos tipo 
comunitário e de chafariz dentro da 
comunidade, com captação de água 
subterrânea de poços tubulares pro-
fundos.

Em 2014 a COHIDRO foi contem-
plada com a doação pelo Ministé-
rio de Integração Nacional de 02 
Comboios constituído cada um de: 
01 perfuratriz rodo pneumática com 
compressor de ar, contêiner, tanque 
pipa (água) todos acoplados com 
um caminhão, que vieram somar-se 
à nossa frota, com os novos com-
boios hoje temos 06 conjuntos de 
perfuratriz para atender a demanda 
de diversas solicitações de Perfu-
ração de Poços, principalmente da 
população que habita as localidades 
mais afastadas dos núcleos urbanos, 
ainda não abastecidas pelas diver-

sas adutoras do Estado, “a custo zero 
para as comunidades beneficiadas”. 

Foram perfurados nesse ano 71 po-
ços tubulares com instalação do sis-
tema de abastecimento de água, be-
neficiando aproximadamente 17.075 
pessoas. Foram instalados também 
05 sistemas Singelos de Abasteci-
mento de Água beneficiando uma 
população de 2.600 pessoas dos 
municípios do Estado. Houve a re-
cuperação de 13 poços garantindo 
assim o abastecimento ao consumo 
humano de água potável em média 
a 5.500 pessoas. Ações de manuten-
ção de poços foram executadas ob-
jetivando manter o fornecimento de 
água de boa qualidade, conseguindo 

atender 140 poços tubulares profun-
dos, sendo beneficiadas um total de 
34.035 pessoas. 

Programa De Defesa Sanitária

Defesa Sanitária Animal: As ações 
de Defesa Animal estão relacionadas 
aos programas sanitários desenvol-
vidos pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
que são: o Programa Nacional de 
Controle e Erradicação da Brucelose 
e Tuberculose (PNCEBT), Programa 
Nacional de Controle da Raiva de 
Herbívoros e outras Encefalopatias 
(PNCRH), Programa Nacional de 
Erradicação e Prevenção da Febre 
Aftosa (PNEFA), Programa Nacio-

a geração de trabalho e renda nos 
municípios do semiárido. 

No ano de 2014, os serviços de me-
canização agrícola foram executa-
dos em 26 municípios do semiárido 
sergipano, beneficiando 9.947 agri-
cultores familares em serviços de 
preparo do solo (aração e gradagem) 
abrangendo uma área total de 9.947 
hectares.

Chamadas Públicas de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (ATER) 

Em 2014, a EMDAGRO deu conti-
nuidade às execuções das quatro 
chamadas públicas do Programa 
Brasil Sem Miséria nos municípios 
do Território do Alto Sertão Sergipa-
no e do Território Sertão Ocidental 
de Sergipe. Nessas quatro chamadas 
foram assistidos 5.563 agricultores 
familiares.

Programa Mão Amiga

O programa tem por finalidade ado-
tar medidas mitigadoras frente aos 
efeitos do desemprego sazonal, de-
correntes das entressafras dos cul-
tivos da cana-de-açúcar e da laranja, 
que resultem em geração de renda, 
reforço alimentar, capacitação e me-
lhoria da qualidade de vida da popu-
lação afetada. Destina-se às famílias 
dos trabalhadores rurais, desempre-
gados nas entressafras dos cultivos 
da cana-de-açúcar e da laranja, resi-

dentes em Sergipe. A participação 
da EMDAGRO no programa corres-
ponde ao cadastramento dos traba-
lhadores rurais e realização de pa-
lestras sobre saúde e segurança no 
trabalho. Em 2014 foram cadastra-
dos o total de 7,5 mil trabalhadores 
em 33 municípios do Estado.

Programa Agricultura Irrigada

O Programa de Desenvolvimento da 
Agricultura Irrigada vem sendo exe-
cutado com recursos do Governo do 
Estado, visando à expansão de áreas 
exploradas com culturas irrigadas 
nas propriedades onde há viabilida-
de técnica e econômica para utiliza-
ção dessa tecnologia pelos agricul-
tores familiares.

Nesta perspectiva, em 2014, foram 
assistidos 162 agricultores familiares 
(com repetições) com área total irriga-
da de 86,3 hectares; instalados 8 kits 
de irrigação, beneficiando 8 produto-
res com área total de 2,6 ha, e implan-
tados 8 novos projetos de irrigação 
com área total de 5,7 ha.

Os Perímetros Irrigados de Sergipe fo-
ram implantados em 1987, baseados na 
pequena unidade familiar de produção, 
tendo a COHIDRO como instituição 
executora das políticas pública nos se-
guintes Perímetros Irrigados: Califórnia 
(Canindé do São Francisco), Piauí (La-
garto), Jabiberi (Tobias Barreto), Jacare-
cica I e Ribeira (Itabaiana) e Jacarecica 
II (Malhador, Areia Branca e Riachuelo).
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2 .8 - INFRAESTRUTURA 
E DESENVOLVIMENTO 
URBANO

O exercício de 2014 foi marcado 
pela execução de importantes obras 
estruturantes, viabilizadas pela Se-
cretaria de Estado da Infraestrutura 
e do Desenvolvimento Energético 
Sustentável (SEINFRA) e suas Enti-
dades vinculadas: a Companhia Esta-
dual de Habitação e Obras Públicas 
(CEHOP), o Departamento de Infraes-
trutura Rodoviária de Sergipe (DER/
SE) e a Sergipe Gás S.A. (SERGÁS), 
assim como pela Secretaria de Esta-
do do Desenvolvimento Urbano (SE-
DURB), com sua vinculada: a Com-
panhia de Saneamento de Sergipe 
(DESO).  Dentre as ações desenvol-
vidas nessa área, destacam-se:

PROINVESTE 

Das obras contempladas no PROIN-
VESTE, se encontram em franca 
execução as seguintes: 

• Implantação da Rodovia li-
gando os povoados Santa 
Cruz e São Miguel a Propriá;

• Implantação do Contorno Ro-
doviário de Itabaianinha;

• Implantação da Rodovia SE-
100 Norte, Trecho: Aguilha-
das/Atalho -  Pirambu e Paca-
tuba;

• Implantação da Rodovia entre 
a Entrada da BR- 235, em Ita-
baiana, e a entrada da BR-101, 
em Itaporanga D’Ajuda – Ita-
baiana (Em Execução);

• Implantação da Rodovia Japo-
atã - Propriá  (Em Execução);

• Rodovia Estância–Abaís;

• Urbanização da Comunidade 
Malvinas no Bairro Aeroporto 
– Aracaju;

• Recuperação do Sistema Viá-
rio do Centro Administrativo 

nal de Sanidade Avícola (PNSA), 
Programa Nacional de Sanidade dos 
Suídeos (PNSS), Programa Nacional 
de Sanidade de Caprinos e Ovinos 
(PNSCO) e o Programa Nacional de 
Sanidade dos Equídeos (PNSE).

Defesa Sanitária Vegetal: A de-
fesa sanitária vegetal tem por fi-
nalidade contribuir para que a 
produção agrícola maximize suas 
funções produtivas, situação essa 
garantida mediante políticas so-
ciais e econômicas que visem à re-
dução do risco de pragas e doenças 
e de outros agravos à saúde dos ve-
getais de interesse econômico (Lei 
nº 3.113 de 17/12/1991).

As ações da Defesa Vegetal foram 
desenvolvidas nos 14 municípios 
da região citrícola. Foram inspe-
cionadas propriedades em caráter 
preventivo para as pragas/doença 
quarentenárias A2 (Greening, Mos-
ca Negra, Pinta Preta, Cancro Cí-
trico e Mosca da Carambola), estão 
ausentes nos pomares sergipanos. 
Nos municípios do Baixo São Fran-
cisco foram realizadas ações para o 
controle do Moko da bananeira, da 
qual neste ano só foram detectados 
09 focos, bem como ações de pre-
venção para Sigatoka Negra.

Em todos os municípios do Estado 
foram realizadas fiscalizações em 
propriedades, estabelecimentos 

agropecuários para o controle no 
comércio e uso de agrotóxicos. 

Programa de Geração e Difusão de 
Tecnologias

A geração e disponibilização de 
tecnologias para os pequenos 
produtores rurais é uma das li-
nhas de ação da EMDAGRO, exe-
cutada pela sua Coordenadoria 
de Pesquisa e Inovação Tecnoló-
gica. Nesse sentido, são desen-
volvidas e adaptadas tecnologias 
focadas nas explorações agrope-
cuárias realizadas no estado, em 
especial nas áreas de fruticultura 
e olericultura. 

As ações da pesquisa são desen-
volvidas em parceria com a EM-
BRAPA Tabuleiros Costeiros, que 
disponibiliza sua estrutura física, 
enquanto que a EMDAGRO parti-
cipa com os recursos humanos e 
financeiros na execução das pes-
quisas. Em 2014, a equipe de pes-
quisadores participou de eventos 
de capacitação de produtores e 
divulgação de tecnologias dis-
poníveis, como participantes ou 
como palestrantes, coordenado-
res ou mesmo como consultores 
para elaboração de projetos e 
programas, criação de material 
didático para difusão de tecnolo-
gias, organização de cursos, dias 
de campo e dias especiais.

Programa Barragens Subterrâneas/
Kits de Irrigação em Comunidades 
Rurais: Convênio CODEVASF-SEA-
GRI-COHIDRO (2013-2014)

Tem por objetivo investir em tecno-
logias que promovam a mitigação 
dos efeitos da seca em comunidades 
rurais de municípios sergipanos, 
circunscritos em área de atuação da 
CODEVASF – Sergipe.

Em 2014, a ação primordial foi à con-
tratação de serviços técnicos para 
realização do diagnóstico de iden-
tificação das áreas e do público a 
serem contemplados com as instala-
ções das barragens. 

Projeto Dom Távora

O Acordo de Financiamento cele-
brado entre o FIDA e o Governo do 
Estado de Sergipe, destinado à rea-
lização do Projeto de Desenvolvi-
mento de Negócios para Pequenos 
Produtores (Projeto Dom Távora) foi 
contratado em 2013, com valor pre-
visto de US$ 37 milhões, sendo US$ 
15,6 milhões provenientes do finan-
ciamento, US$ 12,3 milhões de con-
trapartida do Estado e US$ 9,1 mil de 
contrapartida dos beneficiários. Tem 
por meta atender a 12.000 famílias 
de pequenos produtores rurais, com 
abrangência a cerca de 40.000 pes-
soas. O projeto teve em 2014 ações 
básicas de instalação iniciadas.
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contratação de estudos e projetos, 
sinalizações verticais e horizontais 
das rodovias que compõem a malha 
rodoviária estadual.

Conservação e Restauração de 
Rodovias

 A Conservação e Restauração de 
Rodovias têm por objetivo manter a 
malha rodoviária em boas condições 
de trafegabilidade, proporcionando 
maior fluidez e segurança aos usuá-
rios do transporte de carga e de pas-
sageiros, reduzindo os custos sociais 
e econômicos do Estado. Para tanto, 
foram aplicados cerca de R$ 16,7 mi-
lhões.

Foi melhorada a mobilidade urba-
na dos municípios de: Malhada dos 
Bois, Neópolis, Aparecida, Moita 
Bonita, Itaporanga d’Ajuda, Carira, 
Dores, Cumbe, Feira Nova, Lagarto, 
Santo Amaro das Brotas, Estância, 
Graccho Cardoso, Ilha das Flores, 
Maruim, Itabaianinha , Tobias Bar-
reto e Nossa Sra. do Socorro, cujo 
investimento alcança mais de 28, 1 
milhões. 

Construção e Reformas de Prédios 
Públicos

• Ampliação e Modernização 
do Estádio Gov. Lourival Bap-
tista no valor de R$ 18,60 mi-
lhões;

• Obras de Infraestrutura e 
Construção do Prédio do SER-
GIPETEC no valor de R$ 12,04 
milhões;

• Construção da 2ª Etapa da 
Orla do Bairro Industrial no 
valor de R$ 2,97 milhões;

• Construção e Reforma de Pre-
sídios (Areia Branca/Estân-
cia/Glória) no valor de   R$ 
15,78 milhões;

• Reforma do Hospital de N. 
Sra. da Glória no valor de R$ 
6,77 milhões;

• Reforma e Ampliação de 15 
Escolas no valor de R$ 28,34 
milhões;

• Reforma do Terminal Hidrovi-
ário para adequação ao Espa-
ço Zé Peixe no valor de R$ 1,26 
milhões.

Gás Natural 

Foram acrescidos à extensão da 
Rede de distribuição de gás da Ser-
gipe Gás (SERGAS), 18 km de rede 
(gasoduto) para distribuição de gás 
natural para estabelecimentos in-
dustriais, comerciais e residenciais.  
O crescimento possibilitou o atendi-
mento a 2.229 novos clientes e, até 
2016; a projeção é de um aumento 
aproximado de 130% nos quantitati-

vos totais dos investimentos realiza-
dos em 2014.

Principais Projetos em 2014:

• Projeto Vidros Nordeste (Abaís 
fase 1): Construção do gasoduto 
concluída. Encontra-se em an-
damento a reforma da estação 
para interligação do gasoduto;

• Projeto Santa Lúcia - Fase 1: 
Obras em andamento com pre-
visão de conclusão em 2014;

• Projeto Aruanda – Fase 1: Elabo-
rado projeto executivo;

• Projeto Luzia – Fase 2: Elabora-
ção do projeto, licenciamento e 
ramal concluído;

• Projeto Jabotiana – Fase 5: Ela-
borado projeto executivo;

• Duplicação do Gasoduto de So-
corro – Fase 3.

Saneamento Básico

No âmbito do programa de sanea-
mento básico foram concluídos os 
Planos Regionais de Saneamento 
Básico das Microrregiões de Sane-
amento: MSB 4 (Itabaiana, Areia 
Branca, Campo do Brito, Macam-
bira e São Domingos), consistindo 
num investimento de R$ 924.953,07 
e MSB 6 (Lagarto, Salgado, Riachão 
do Dantas, Simão Dias e Poço Verde). 

Gov. Augusto Franco - Araca-
ju (Em Execução);

• Implantação da Avenida Peri-
metral Oeste -  Aracaju;

• Construção do Centro Espe-
cializado em Reabilitação;

• Obras de infraestrutura ur-
bana complementares - Du-
plicação da Av. Euclides Fi-
gueiredo/Av. João Rodrigues 
- Aracaju (Em Execução);

• Linha Vermelha - 1.ª Etapa 
(Obras viárias complementa-
res do Aeroporto Santa Maria) 
- Aracaju;

• Infraestrutura em Nossa Se-
nhora do Socorro (Em Execu-
ção);

• Mercado de Lagarto - Lagar-
to (Em execução);

• Obra de Construção do Hos-
pital do Câncer de Sergipe;

• Obra de Construção do Hos-
pital do Centro de Apoio Inte-
gral à Pessoa com Deficiência 
(Em Execução).

Construção e Implantação de 
Rodovias

Dando continuidade ao compro-
misso do Governo de Sergipe de 

melhorar a cada dia a malha viá-
ria estadual, continuou investindo 
na construção e renovação de Ro-
dovias. Seguem os investimentos 
nessa área no ano de 2014:

a) Prolongamento da Av. Maranhão 
com a BR-101, que deverá propor-
cionar um novo acesso de entrada 
e saída para Aracaju, melhorando 
o fluxo de veículos, promovendo 
uma melhor urbanização das áreas 
adjacentes, para a qual foram in-
vestidos aproximadamente R$ 2,1 
milhões;

b) Construção da Rodovia SE-427, 
trecho: Povoado São Miguel/Povo-
ado Santa Cruz, em Japoatã, cujo 
valor contratual perfaz um total de 
R$ 3,1 milhões;

c) Construção da Rodovia Santa Lu-
zia/Crasto, com 7,5 km, que benefi-
ciará a população do Território Sul 

Sergipano, em 2014, em que o inves-
timento foi cerca de R$ 2,6 milhões;

d) Implantação da Rodovia de liga-
ção Av. Santa Gleide / BR-235 inves-
timento de R$ 19,81 milhões;

e) Conclusão e entrega do Viaduto 
Manoel Celestino Chagas com área 
urbanizada e novos acessos visando 
propiciar uma melhor mobilidade da 
Avenida Tancredo Neves;

f)1ª etapa do Sistema Viário do en-
torno do Aeroporto Santa Maria no 
valor de R$ 23,41 milhões.

Destaque ainda para os municípios 
do interior do estado, que foram tam-
bém contemplados com recursos do 
Programa Infraestrutura Urbana, 
Logística e Energética, principal-
mente, na recuperação e ampliação 
da malha rodoviária estadual, cons-
trução de obras d’artes especiais, 
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reforma e ampliação da Esta-
ção de Tratamento de Água 
(ETA) da cidade de Indiaroba/
SE;

• Construção de um Reserva-
tório Elevado de 50 m³ em 
concreto armado no Povoado 
Lagoa do Carão, município de 
Santa Rosa de Lima/SE.

Esgotamento Sanitário

As ações foram realizadas com Re-
cursos próprios e com a participação 
dos Governos do Estado/Munici-
pal/Federal, através do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), 
por meio da celebração de Contra-
tos e Convênios.

As obras realizadas nos diversos 
bairros de Aracaju ao longo de 2014, 
resultou em cerca de 110.000 m de 
redes coletoras e 12.000 novas li-
gações de esgoto, 04 elevatórias e 
ampliações, trazendo benefícios à 
população residente nessas localida-
des e no entorno, além de outras que 
encontram-se em plena execução.   
Tais ações são parte do Projeto de 
Implantação e Ampliação do Esgo-
tamento Sanitário de Aracaju, com 
recursos oriundos do PAC1, no total 
de mais de R$ 105 milhões. O valor 
gasto até hoje com as obras e servi-
ços concluídos dentro desse projeto 
é de cerca R$ 89,5 milhões.  Com des-
taque para os seguintes Projetos:

• Obras para implantação dos 
Sistemas de esgotamento 
sanitário das Sub-bacias em 
Aracaju/SE, bairros: Coroa do 
Meio, Atalaia, Farolândia, Gra-
geru, S.Conrado, Ponto Novo, 
Salgado Filho e Jardins, (71% 
Executada);

• Obras e serviços para implan-
tação da 2ª etapa do sistema 
de Esgotamento Sanitário da 
cidade de São Cristóvão/SE, 
(45% Executada);

• Zona de expansão de Araca-
ju, implantação de 81.715 m 
de rede coletora,16.945m de 
emissários, construção de 15 

elevatórias e 7.400 ligações 
prediais de esgoto (executada 
73,50%);

• Implantação dos Sistemas 
de Esgotamento Sanitário do 
bairro Santa Maria (executado 
44,37%);

• Drenagem/Esgotamento Sa-
nitário no Residencial Santa 
Tereza;

• Obras e Serviços de drenagem 
pluvial da Invasão Terra Dura, 
Invasão Santa Maria e Lotea-
mento Senhor do Bonfim, em 
Aracaju/SE, macrodrenagem 
em canal coberto (executada 
71,53%);

• Obras e Serviços de Drena-
gem Pluvial dos Conj. Antônio 
Carlos Valadares, Terra Dura 
I e Padre Pedro em Aracaju, 
com macrodrenagem pluvial 
em concreto armado (executa-
da 74,60%);

• Implantação Sistema de es-
gotamento sanitário dos Pov. 
Saco e Porto do Mato, Estân-
cia/SE  (39,50% Executada);

• Execução das obras e serviços 
para implantação do Sistema 
de Esgotamento Sanitário da 
Cidade de Itabi/SE.

Foi licitado e encontra-se em estágio 
de contratação o Plano Regional de 
Saneamento Básico da MSB 5 (com-
posta pelos municípios de Umbaú-
ba, Itabaianinha e Tomar do Geru) 
e Plano Municipal de Saneamento 
Básico (vertentes abastecimento de 
água e esgotamento sanitário do 
município de Aquidabã, integrante 
da MSB 2. Isso foi resultado de in-
vestimento em Planos Regionais de 
Saneamento Básico em mais de R$ 2 
bilhões.

A DESO, em 2014 deu continuidade 
aos Projetos, Obras e Serviços de 
Implantação e Manutenção dos Sis-
temas de Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário, de acordo 
com as políticas e diretrizes de Ges-
tão Ambiental e Vigilância da Qua-
lidade da Água em todo o Estado 
de Sergipe.   Abaixo, as principais 
Obras e serviços ao longo de 2014:

Obras e Serviços Concluídos

• Execução de obras e serviços 
para complementação do Sis-
tema de Abastecimento de 
Água do Assentamento Jose-
nilton Alves II em Gararu/SE;

• Execução de obras e serviços 
para reforço da produção do 
Sistema de Abastecimento de 
Água da Cidade de Rosário do 
Catete/SE;

• Reforma da Estação de Trata-
mento de Água (ETA) da Ci-
dade de Arauá;

• Reforma do Reservatório, Es-
tação de Tratamento e Escri-
tório da cidade de Pedrinhas.

Obras e Serviços em Andamento

• Conclusão das obras dos Sis-
temas de Abastecimento de 
Água dos Povoados Mussuípe 
/ Soldeiro; Pindoba e Alto de 
Santo Antônio / Betume, si-
tuados em Neópolis/SE.  (51% 
executada);

• Execução de contenção com 
solo grampeado na área do 
Reservatório Apoiado do Con-
junto Jardim em Nossa Se-
nhora do Socorro/SE;

• Execução das obras e serviços 
de reforma e ampliação da Es-
tação de Tratamento de Água 
da Cidade de Indiaroba/SE;

• Conclusão das obras de cons-
trução civil e montagem do sis-
tema da Adutora do São Fran-
cisco com vistas à ampliação 
do Sistema de Abastecimento 
de Água da Região Metropoli-
tana de Aracaju-3ª fase – 2ª eta-
pa. A oferta de água na região 
será ampliada para 2.763 litros 
por segundos (81% executada);

• Sistema de Abastecimento de 
Água da Grande Aracaju (exe-
cutada 83%);

• Ampliação do Sistema Inte-
grado de Abastecimento de 
Água das cidades de Umbaú-
ba, Itabaianinha e Tomar do 
Geru/SE – (Executada 43%);

• Ampliação do Sistema Inte-
grado de Abastecimento de 
Água do Alto Sertão:(52% exe-
cutada);

• Duplicação da Adutora Serta-
neja, trecho compreendido en-
tre o Povoado Mata e a cidade 
de Aquidabã (72% executada);

• Execução das Obras civis de 
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Brito, São Domingos e Macambira, 
a ampliação compreende a captação 
do Jacarecica II, da nova estação de 
tratamento de água, da estação ele-
vatória EAT de Areia Branca para 
Itabaiana, adutoras, reservatórios 
apoiado e elevado, rede de distribui-
ção e ligações domiciliares.

Sistema Integrado do Piauitinga  
- Foram liberados R$ 83,5 milhões 
para o projeto de ampliação da in-
fraestrutura sanitária, mais de 193 
mil habitantes serão beneficiados. 
O Sistema Integrado do Piauitinga 
abastece as sedes municipais e di-
versas localidades rurais dos muni-
cípios de Salgado, Lagarto, Simão 
Dias Poço Verde e Riachão do Dan-
tas, a ampliação do sistema integra-
do compreende uma nova captação 
de água, construção de uma estação 
de tratamento de água, adutoras, 
estações elevatórias, reservatório 
apoiado, rede de distribuição e liga-
ções domiciliares.

Habitação

O Governo de Sergipe concentrou 
esforços na área de habitação, em 
que algumas obras já foram conclu-
ídas e outras estão em fase final de 
execução, a exemplo de: Execução 
das Obras de Construção de 18 Ca-
sas no Município de Frei Paulo; Exe-
cução das Obras de Conclusão de 28 
Casas em Itaporanga D’Ajuda; Exe-

Esgotamento na Zona Norte de 
Aracaju e ERQ-NORTE – 2ª Etapa 
- O Ministério das Cidades aprovou 
a liberação de R$ 150 milhões para 
obras de esgoto em Aracaju, os re-
cursos integram o plano de investi-
mentos do Governo do Estado exe-
cutados pela DESO. Com o projeto 
de ampliação da infraestrutura sani-
tária, mais de 130 mil moradores das 
regiões Norte e Oeste da capital ser-
gipana passarão a ter acesso à coleta 
e tratamento de esgoto.

Foram liberados também R$ 73,3 
milhões para o projeto de amplia-
ção da infraestrutura sanitária da 
região Norte da capital sergipana 
onde 81 mil moradores passarão a 
ter tratamento de esgoto. A amplia-
ção da ERQ-NORTE compreende a 
construção de mais um módulo da 
estação de tratamento e 15 estações 
elevatórias com seus respectivos 
emissários por recalque, visando à 
disposição final no Rio do Sal.

Esgotamento Sanitário da Bacia do 
Poxim – Implantação da 2ª etapa do 

sistema de esgotamento compreen-
de a área urbana situada na região 
limítrofe ao oeste do Município de 
Aracaju, inserida nos Municípios de 
Nossa Sra. do Socorro e São Cristó-
vão, parcialmente atendida por sis-
temas isolados de esgotamento sa-
nitário. Com o projeto de ampliação 
da infraestrutura sanitária, mais de 9 
mil moradores passarão a ter acesso 
à coleta e tratamento de esgoto.

Esgotamento Sanitário da Cidade 
de Lagarto da Lagarto – Foram libe-
rado R$ 95,9 milhões para ampliação 
do sistema de esgotamento sanitá-
rio da cidade, os recursos integram 
o plano de investimentos do Gover-
no, as obras fazem parte da segunda 
etapa do PAC 2. Com o projeto de 
ampliação da infraestrutura sanitá-
ria, mais de 56 mil moradores de La-
garto passarão a ter acesso à coleta e 
tratamento de esgoto.

Águas de Sergipe - entre os inves-
timentos priorizados está a implan-
tação de esgotamento sanitário nos 
municípios de Itabaiana e de Nossa 

Sra. das Dores. Para Itabaiana, o pro-
jeto foi contratado com recursos do 
Ministério das Cidades, investimen-
to de mais de R$ 1 milhão, sendo que 
parte do recurso também será apli-
cado na recuperação do sistema de 
automação da Estação de Tratamen-
to de Água (ETA).  Para o sistema 
de esgotamento de Nossa Sra. das 
Dores, o projeto está em licitação. 
A medida atende ao plano do Go-
verno do Estado de revitalização do 
rio Sergipe, Águas de Sergipe, que 
prevê o aumento da disponibilidade 
de água tratada e a construção de 
sistemas de esgoto para habitantes 
de áreas urbanas e rurais da bacia 
hidrográfica.

Abastecimento de Água

 As obras fazem parte da segunda 
fase do PAC 2, os recursos disponi-
bilizados integram o plano de inves-
timentos do Governo do Estado exe-
cutados pela DESO, com destaque 
para:

Sistema Integrado do Agreste – Fo-
ram liberados R$ 40 milhões para a 
ampliação de infraestrutura sanitá-
ria onde mais de 143 mil habitantes 
passarão a ter acesso ao abasteci-
mento de água tratada. O Sistema 
Integrado do Agreste abastece as 
sedes municipais e diversas loca-
lidades rurais dos municípios de 
Itabaiana, Areia Branca, Campo do 
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presentaram 43,76% em 2014 e 34,9% 
em 2013. Eventos (congressos, con-
venções e outros) somaram 9,85% 
em 2014 e 3,7% em 2013. Os demais 
motivos somaram 1,16%. 

Participação em Feiras Nacionais e 
Internacionais: 

Em 2014, Sergipe participou de 11 
feiras nacionais de turismo, com a 
utilização de recursos próprios e o 
apoio do Governo do Estado.  Além 
das feiras e eventos participou tam-
bém na BTL em Lisboa e no GOAL 
to BRASIL em Londres, no Salão Pa-

ranaense de Turismo, visita técnica 
a Santiago no Chile, participação na 
Eventpool em Belo Horizonte e par-
ticipação no Mundo Abreu em Lis-
boa – Portugal. Destacou-se ainda, a 
participação de Sergipe na 42ª Edi-
ção da ABAV Expo Internacional de 
Turismo realizada em São Paulo, na 
26ª edição do festival de Turismo de 
Gramado (Festuris), considerada a 
maior feira de negócios em turismo 
da América Latina, além de receber 
prêmio, “Troféu Amigos do Minas 
Tur”, na 9ª edição do Minas Tur.

Capacitações para agentes de via-
gens

Em 2014 a EMSETUR com apoio 
às ações da ABIH-SE (Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis), 
realizou 24 eventos de Capacitações 
para agentes de viagens em forma 
de workshop e seminário. 

A ABIH com o apoio da Secretaria 
de Estado do Turismo (SETUR) e 
a Empresa Sergipana do Turismo 
(EMSETUR) estiveram nas cidades 
de São José do Rio/SP e em Ubera-
ba e Uberlândia/MG dando conti-
nuidade ao projeto de capacitação 
dos agentes de viagens nos estados 
brasileiros. Também foram realiza-
das com o apoio do SEBRAE capa-
citações para agentes de viagens do 
Centro-Oeste do País, com o slogan 
“Sergipe é Tudo de Bom”.

Divulgação do Destino Sergipe

Foram desenvolvidas ações como 
distribuição de lenços umedecidos 
refrescantes e panfletos durante o 
Pré Caju e o São João, recepção de 
jornalistas da revista de bordo da 
companhia aérea Azul com visita 
aos principais pontos turísticos de 
Sergipe, recepção da equipe do blog 
do mercado “Garimpando com Mar-
celo Sampaio” visitando os princi-
pais pontos turísticos de Sergipe, 
recepção da operadora BWT em 
Sergipe com visita aos principais 
pontos turísticos, confecção e distri-
buição de 6.000 exemplares do Guia 
Sergipe Tradetour, confecção e dis-
tribuição de 30.000 exemplares de 
Guia Viaje Sergipe.

Ações Desenvolvidas pelo CADAS-
TUR:

No ano de 2014, a Regional do CA-
DASTUR no Estado de Sergipe de-
senvolveu atividades com o objetivo 
de aumentar o número de empreen-
dimentos regulares junto ao Minis-
tério do Turismo no estado. Com um 
total de 113 cadastros iniciais e 120 
renovações das diversas atividades 
estabelecendo com um total de 233 
cadastros até o mês de outubro de 
2014 o CADASTUR vem cada vez 
mais tendo sua importância reco-
nhecida pelos empresários sergipa-
nos.

cução das Obras e Serviços de Infra-
estrutura Básica do Residencial José 
Martins de Santana no Município de 
Pedrinhas, Construção de 40 casas 
no município de Telha, entre outras. 
Em paralelo a essas obras, foram re-
alizadas grandes consolidações para 
os programas financeiros, em que fo-
ram firmados instrumentos contra-
tuais distribuídos da seguinte forma:

RECURSO QUANTIDADE
SERGIPE CIDADES 105
CASA NOVA, VIDA 
NOVA 04

PRÓ-MORADIA 03
PAC 01
HABITAÇÃO 01
DIVERSOS 12
TOTAL DE  
CONTRATOS 
CELEBRADOS 

126

Investimentos para 2015

Em 2014, o Governo de Sergipe ga-
rantiu a aprovação de projetos que 
receberão recursos do Governo Fe-
deral na segunda etapa do Progra-
ma de Aceleração do Crescimento. 
Cinco projetos de Abastecimento 
de Água e de Esgotamento Sanitário 
foram aprovados para execução a 
partir de 2015. Os recursos garanti-
dos somam mais de R$ 300 milhões 
para as propostas elaboradas pela 
Companhia de Saneamento de Ser-
gipe (DESO). Estão contempladas 
a ampliação de dois Sistemas Inte-

grados Piauitinga e Agreste, além 
de três obras de esgotamento sani-
tário, uma em Lagarto e as demais 
em Nossa Senhora do Socorro e em 
Aracaju. 

2 .9 - TURISMO

Fluxo e Oferta Turística

O Fluxo Turístico na Rede Hoteleira 
em 2014 apresentou crescimento em 
relação ao ano de 2013 na ordem de 
4,3%, embora tenha havido uma re-
dução da oferta de Unidades Habi-
tacionais (UHs) de -3,9% provocada 
pela saída de sete pousadas e um ho-
tel no interior do estado. A continui-
dade em 2014 da política de gover-
no voltada para o Turismo garantiu 
que o setor continuasse avançando 
e consolidando significativo avanço 
no registro da presença de 981.000 
turistas, número este que representa 
um crescimento de 3,35%. 

A oferta de Unidades Habitacionais 
em 2014 registrou 6.919 UHs, signi-
ficando 14.883 leitos que, em compa-
ração com o ano de 2013 consolida 
o avanço de 3,35%. Isto se deve ao 
fato de que, embora tenha ocorrido a 
saída de pousadas e hotéis, paralela-
mente ocorreram reformas e amplia-
ções de instalações dos que perma-
neceram em atividade. 

A Taxa de Ocupação e a Permanên-
cia Média em 2014 foram superiores 

a 2013, registrando 60% para Taxa 
de Ocupação, o mesmo se dando em 
relação à permanência média, signi-
ficando crescimento de 1,87% em re-
lação a 2013.

Motivação da Viagem

Em 2014, a principal motivação de 
viagem foi o lazer, o que demonstra 
os acertos da promoção e divulga-
ção do destino nos principais mer-
cados emissores nacionais e, tam-
bém, no mercado internacional. Em 
2014, 45,23% optaram por esse tipo 
de viagem. Negócios e trabalho re-
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No ano de 2014 a Regional do CA-
DASTUR deu um passo em relação 
à classificação dos Meios de Hos-
pedagem com 3 Hotéis classifica-
dos nas categorias 3 e 4 estrelas  e 
com 3 Meios de Hospedagem em 
processo de classificação.

Enfrentamento à Violência Sexual 
contra Crianças e Adolescentes

É preciso enfrentar o fenômeno da 
violência sexual contra crianças e 
adolescentes no âmbito da ativida-
de turística, envolvendo diversos 
atores que compõem a cadeia pro-
dutiva.

Foram realizadas visitas aos em-
preendimentos turísticos locali-
zados na Orla de Atalaia, em Ara-
caju, com distribuição de material 
da Campanha Estadual de Enfren-
tamento à Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes no âmbi-
to do turismo. 

Lançamento do Programa Viaja 
Mais, Melhor Idade .

Manteve-se o objetivo de propor-
cionar às pessoas com mais de 60 
anos, aposentados e pensionistas 
de todas as idades a oportunidade 
de poder usufruir dos prazeres das 
viagens turísticas, com descontos 
e vantagens para todo o Brasil.

COPA DO BRASIL 2014

Capacitação, pelo PRONATEC, de 
profissionais que receberão a Sele-
ção da Grécia. 

SETUR participa da frente de go-
verno para desenvolver ações que 
viabilizam a permanência dos jor-
nalistas que cobriram a COPA.

Foi realizado o Encontro de pre-
sidentes das Confederações de 
Esportes do Brasil, que teve como 
objetivo mostrar que Sergipe tem 
toda infraestrutura e instalações 
adequadas para receber eventos 
nacionais.

Outras Ações realizadas 

Destacaram-se também no ano de 
2014 as ações de: revitalização do 
espaço Cacique Chá, Realização 
do primeiro FORTUR/SE (Fórum 
Estadual de Turismo), a SETUR e a 
CODISE entregam projeto do novo 
Centro de Convenções de Sergipe, 
SETUR entrega Projetos De Revita-
lização Turística Para Laranjeiras.

Novos investimentos para 2015

• Realização de Feiras e 
Workshops;

• Capacitação Embaixadores de 
Sergipe;

• Fam Tour: objetivo de levar o 
agente e o operador de turis-
mo ao conhecimento in loco 
do destino;

• Fam Press (ou Press Trip): os 
jornalistas tendem a contar 
suas próprias experiências do 
destino;

• Divulgação e Promoção do 
Destino;

• Produção de Material Gráfico 
e Brindes;

• Capacitação de 500 profissio-
nais da cadeia produtiva do 
turismo;

• Aumento de 8% do número de 
turistas no estado;

• Implantação do Sistema de 
Informações Estatísticas de 
Turismo do Estado de Sergipe 
(PRODETUR);

• Obra de Reforma do Centro 
de Turismo de Aracaju;

• Implantação de 50% da sinali-
zação rodoviária turística nos 
Polos Velho Chico e Costa dos 
Coqueirais;

• Entrega da Orla de Canindé 
e esgotamento sanitário da 
Prainha.

2 .10 - MEIO AMBIENTE

Unidades de Conservação da 
Natureza (UC’s)

Sergipe possui 20 UC’s, sendo que 
apenas seis são de domínio estadu-
al. Dessas, a Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente e de Recursos Hí-
dricos (SEMARH) administra dire-
tamente quatro, sendo duas Áreas 
de Proteção Ambiental (APA’s), uma 
Reserva de Vida Silvestre (RVS) e um 
Monumento Natural (MONA), que 
representam uma área protegida de 
cerca de 63.481,63 hectares, ou 634,82 
Km², englobando ecossistemas da 
Mata Atlântica e da Caatinga.

Unidades de Conservação Existentes em Sergipe

Denominação Domínio Localização e Área (ha) 

Paisagem Natural Notável rio Sergipe.

Estadual

Margens do rio Sergipe, em Aracaju e 
Barra dos Coqueiros. 

Área de Proteção Ambiental (APA) da Foz 
do rio Vaza Barris.

Ilha do Paraíso, Foz do rio Vaza Barris, 
e Ilha da Paz, Foz rio Santa Maria.

APA do Litoral Sul. Indiaroba, Santa L do Itanhy, Estância 
e Itaporanga d’Ajuda  -  60.235 ha.

APA do Morro do Urubu. Aracaju  -  213,87 ha.

Reserva Particular do Patrimônio Natural 
(RPPN) Fonte da Bica. Particular Areia Branca, Propriedade Aviboa  

-  13,72 ha.

APA do Litoral Norte. Estadual Pacatuba, Ilha Flores, Brejo Grande, 
Japoatã e Pirambu  -  47.312 ha.

Floresta Nacional da Ibura. Federal Nossa Senhora do Socorro  -  
144,148ha.

RPPN Matas Bom Jardim e Tapera, Fazen-
da Castelo.

Particular

Santa Luzia do Itanhy  -  297,05 ha.

RPPN Matas Marinheiro e Pedra da Ursa, 
Fazenda Bom Fim da Cachoeira. Santa Luzia do Itanhy  -  174,26 ha.

RPPN Pirangy. Itabaianinha – 13,59 ha.

RPPN Dona Benta e seu Caboclo. Pirambu  –  23,6 ha.

Lagoa Encantada do Morro da Lucrécia. Pirambu  –  10,75 ha.

RPPN do Caju. EMBRAPA Itaporanga d’Ajuda  -  736,37 ha.

Reserva Biológica de Santa Isabel. Federal  Pirambu e Pacatuba  -  2.766 ha.

Parque Municipal Ecológico Tramanday.
Municipal

Aracaju  -  2,5 ha.

Parque Natural Municipal Lagoa do Frio. Canindé de São Francisco -  278,99 ha.

Parque Nacional Serra de Itabaiana. Federal
Itaporanga d’Ajuda, Campo do Brito, 
Itabaiana, Areia Branca e Laranjeiras  
-  7.998,99 ha.

Monumento Natural (MONA) Grota do 
Angico. 

Estadual

Poço Redondo e Canindé de São 
Francisco - 2.138ha.

Refúgio de Vida Silvestre (RVS) Mata do 
Junco. Capela  -  894,76 ha.

Monumento Natural do rio São Francisco. Federal Canindé de São Francisco  -  26.736,3 
ha.

Fonte: SBF/SEMARH
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As principais ações realizadas nas 
quatro UC’s Administradas pela SE-
MARH, em 2014, foram:

a) APA Morro do Urubu: trilhas eco-
lógicas na unidade e palestras para 
alunos e professores de universida-
des, de escolas públicas e particula-
res, e de visitantes em geral; plantio 
simbólico de mudas de espécies na-
tivas da mata atlântica com alunos 
das escolas públicas do entorno da 
unidade; realização de atividades da 
VII Olimpíada Ambiental; realiza-
ção do curso de capacitação da Polí-
cia Militar sobre a temática ambien-
tal na unidade.

b) Apa Litoral Sul de Sergipe: V Ve-
rão Ambiental, na Praia do Abaís,  
com a participação de 500 visitantes; 
várias atividades em prol da revita-
lização do rio Paripe, em Indiaroba, 
como plantio de mudas nas margens 
e palestras educativas; realização de 
Força-Tarefa Ambiental no polígono 
da Unidade, objetivando avaliação 
das infrações ambientais existentes; 
3ª Expedição Científica sobre o Ani-
lhamento de Aves Migratórias.

c) RVS Mata do Junco: 1° Curso de 
Observação de Aves da Mata Atlân-
tica; caminhada ecológica com alu-
nos e professores das escolas da 
rede estadual e municipal de Capela 
para apresentação da unidade e rea-
lização do plantio simbólico de mu-

das de espécies nativas; reunião com 
técnicos da Vale para organizar as 
visitas das comunidades do entorno 
do Projeto Carnalita; reunião com 
representantes da empresa Synergia 
com objetivo de definir atividades 
relacionadas ao programa socio-
ambiental quilombola; acompanha-
mento de diversas pesquisas sobre a 
biodiversidade da Unidade.

d) Mona Grota do Angico: palestra 
para 60 pessoas intitulada “Consequ-
ências da pressão antrópica no Bioma 
Caatinga”; participação na 17ª Missa 
do Cangaço; realização do projeto Tri-
lha Jovem, da Diocese de Propriá, 
que contou com a participação de 

400 pessoas; pesquisa intitulada 
“Atlas Digital sobre Unidades de 
Conservação no Estado de Sergipe”.

Preservação de Nascentes em Sub-
-Bacias Hidrográficas 

Realização do monitoramento, in-
cluindo vistorias técnicas e reparos, 
em 103 hectares de áreas plantadas 
e recuperadas, abrangendo 180 nas-
centes, de matas ciliares na sub-ba-
cia do rio Piauitinga, nos municí-
pios de Lagarto, Salgado, Boquim e 
Estância, nos rios Poxim-Açu, nos 
municípios de Areia Branca e Itapo-
ranga d’Ajuda, em 22 propriedades 
rurais; Siriri-Vivo, em Siriri, em três 
propriedades; e no riacho Cajueiro 

dos Veados, em Malhador, em qua-
tro propriedades rurais.

Além desse monitoramento, a SE-
MARH se engajou no projeto Nas-
centes do  São Francisco, em par-
ceira com o Ministério Público de 
Sergipe (MPE/SE), o Sergipe Parque 
Tecnológico (SERGIPETEC), a Uni-
versidade Federal de Sergipe (UFS), 
a Companhia de Desenvolvimen-
to dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba (CODEVASF), o Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA) e a Prefeitura Mu-
nicipal de Canindé de São Francisco. 
O Projeto tem por objetivo a recu-
peração hidroambiental desses ma-
nanciais. Até o momento, já houve a 
escolha da localidade onde será rea-
lizado projeto piloto (Assentamento 
Mandacaru, em Canindé) e elabo-
ração do projeto, que foi submetido 
a Agência Nacional de Águas, que 
aprovou a liberação de R$ 600 mil.

Implementação do Plano Estadual 
de Florestas

O Plano Estadual de Florestas de Ser-
gipe, elaborado com base no Diag-
nóstico Florestal realizado em 2010, 
encontra-se em fase de execução, com 
ações de divulgação da nova Lei Flo-
restal, especialmente sobre o Cadas-
tro Ambiental Rural (CAR) – registro 
público eletrônico das informações 
ambientais dos imóveis rurais – obri-

gatório para a regularização ambien-
tal de propriedades rurais. Essa ação 
conta com a parceria do Ministério do 
Meio Ambiente (MMA), do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis (IBAMA) 
e da Administração Estadual do Meio 
Ambiente (ADEMA), autarquia vincu-
lada à SEMARH.

Encontra-se em andamento a con-
tratação de consultoria especializa-
da para a execução de serviços téc-
nicos de elaboração de um plano de 
manejo florestal sustentável na caa-
tinga, de forma comunitária, para a 
implementação do Projeto Demons-
trativo para Manejo Florestal Comu-
nitário, que será implantado no As-
sentamento Valmir Mota, com área 
de 852,7 hectares, e que beneficiará 
70 famílias de assentados.

Implantação de Práticas Ambien-
talmente Sustentáveis em Áre-
as Susceptíveis a Desertificação 
(ASD)

Esse Projeto tem por objetivo esta-
belecer mecanismos e tecnologias 
sociais bem sucedidos de combate 
à Desertificação em Áreas Suscetí-
veis à Desertificação em Sergipe por 
meio da implantação de Unidades 
de Referência que sirvam de base 
à implementação de um banco de 
projetos para assentamentos de re-
forma agrária e comunidades rurais.  
É apoiado financeiramente pelo 
Fundo Nacional sobre Mudança do 
Clima (Fundo Clima), através de 
Convênio firmado com o MMA.

Em 2014, destacam-se as seguin-
tes ações: mobilização das institui-
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ções que compõem o Comitê Ges-
tor do projeto em Sergipe para a 1ª 
Reunião; reuniões com técnicos do 
MMA/Fundo Clima para discussão 
e readequação do plano de trabalho 
em função de alterações havidas na 
estrutura do convênio; escolha de 
três assentamentos para início do 
Projeto: Maria Bonita e Pioneira, em 
Poço Redondo, e Jacaré Curituba, 
localizado nos municípios Poço Re-
dondo e Canindé de São Francisco; 
elaboração de cinco Termos de Re-
ferência para contratação das ins-
tituições que executarão o Projeto 
(para implantação de duas Unida-
des Demonstrativas de Recuperação 
de Áreas Degradadas; para estudos 
e geração de conhecimentos na Ca-
atinga, Madeira e Associativismos; 
para apoio logístico e operacional 
na realização das oficinas e eventos 
de capacitação; para atuar como Mo-
bilizador local; e para roteirização e 

produção de vídeo documentário 
institucional).

Implantação de Ações de 
Sensibilização para A3P em 
Órgãos da Administração Pública 
Estadual e na SEMARH

Agenda Ambiental na Administra-
ção Pública (A3P) é um projeto do 
Governo Federal e coordenado em 
Sergipe pela SEMARH voltado à 
adoção de novas práticas cotidianas 
sustentáveis tendo por objetivo a 
implantação de agendas ambientais 
sustentáveis na própria SEMARH

A realidade atual dessa ação em 
Sergipe é a seguinte: órgãos que es-
tão em processo de adesão formal 
junto ao MMA e com equipes tra-
balhando  internamente: CODISE, 
SEDETEC, DESO,  SEINFRA, SES, 
SECOM, SEPLAG, Polícia Militar, 

Fundação Parreiras Horta; Órgãos 
com adesão ao projeto desde seu 
início: ITPS e CGE; Órgãos que fa-
zem parte da Comissão Gestora Es-
tadual desde 2011: SEPLAG, SEED, 
SECOM, SES e CGE. Encontra-se 
em negociação com o Governo a 
ampliação do número de membros 
dessa Comissão.

Dentre as ações implementadas 
em 2014, destacam-se: realização 
do 1º Curso de Sustentabilidade na 
Administração Pública   A3P, com 
palestrantes do MMA, que teve a 
participação de 55 pessoas; articu-
lação com instituições estaduais e 
prefeituras para a implantação da 
A3P em suas instituições; revisão do 
Diagnóstico socioambiental da SE-
MARH pela Comissão Local da A3P; 
1º Seminário de Coleta Seletiva da 
Agenda Ambiental na Administra-
ção Pública com a participação de 
representantes das Instituições exe-
cutoras e de Cooperativas de Mate-
riais Recicláveis.

Implementação da Política 
Estadual de Resíduos Sólidos

O Governo do Estado vem tendo 
uma atuação marcante nessa área, 
com a criação e implementação de 
importantes instrumentos das po-
líticas nacional e estadual de resí-
duos sólidos, a exemplo do Plano 
Estadual de Gestão de Resíduos 

Sólidos, concluído no exercício de 
2014, do Plano Estadual de Coleta 
Seletiva, dos Planos Regionais de 
Gestão Integrada de Resíduos Só-
lidos e dos Consórcios Públicos de 
Saneamento Básico, que atendem 
a todos os 75 municípios do estado. 

Além disso, tem incentivado a cria-
ção de cooperativas e outras for-
mas de associação de catadores, 
como ferramentas imprescindíveis 
para a operacionalização da gestão 
dos resíduos sólidos e para a me-
lhoria das condições de vida dos 
envolvidos. Tem também estimula-
do a criação de Conselhos de Meio 
Ambiente nos diversos municípios 
do estado e orientado os gestores 
municipais para definição e esco-
lha de áreas para instalação da in-
fraestrutura necessária para o ge-
renciamento dos resíduos sólidos, 
como centros de triagem e pontos 
de entrega voluntária. Vem, ainda, 
tentando viabilizar parcerias vi-
sando ao fortalecimento dos con-
sórcios de resíduos sólidos, bem 
como para que as Prefeituras pos-
sam implementar alguns projetos, 
a exemplo da construção de ater-
ros de pequeno porte.

Em convênio com o Ministério do 
Trabalho e Emprego, a SEMARH 
contratou o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empre-
sas (SEBRAE), objetivando apoiar, 

organizar, informar, sensibilizar, 
formar, habilitar, acompanhar, ca-
dastrar e encaminhar catadores e 
coletores de materiais recicláveis 
e de óleo de cozinha em Sergipe, 
visando a constituir e/ou reforçar 
sua inclusão socioambiental pro-
dutiva, na consolidação da coleta 
seletiva e da logística reversa, aju-
dando na implementação da Polí-
tica Nacional de Resíduos Sólidos 
nos 75 municípios do estado.

Eventos para Construção da 
Cidadania Ambiental

Com finalidade de despertar a cons-
ciência ambiental na população, fo-
ram realizados no corrente exercício 
grandes eventos. Durante a Semana 
da Água, que teve como temática, 
“Água e Energia” e, envolveu cerca 
de 10.600 pessoas, foram realizados: 
o II Encontro Estadual de Comi-
tês de Bacias Hidrográficas; o VII  
Encontro de Recursos Hídricos em 
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Sergipe; três minicursos. Já na Se-
mana do Meio Ambiente, que teve 
a participação de mais de 10.000 
pessoas, destacaram-se: a VIII Olim-
píada Ambiental do Estado, com a 
entrega de premiação; Grande Circo 
Ecológico, armado na orla da praia 
de Atalaia, período de 02 a 06 de ju-
nho; I Simpósio sobre Cidades Sus-
tentáveis em Sergipe; exposições 
sobre a Mata Atlântica e a Caatinga; 
lançamento do Programa Cata Ser-
gipe, que trata da inclusão socioam-
biental e produtiva de catadores e 
coletores de materiais recicláveis; I 
Torneio Náutico Ambiental; e lança-
mento de dois livros.

Autorização de Direito de Uso de 
Recursos Hídricos

A outorga de direito de uso da água é 
o ato administrativo mediante o qual 
o poder público faculta ao usuário o 
direito de uso dos recursos hídricos 
superficiais e subterrâneos, por prazo 
determinado, nos termos e nas con-
dições expressas no respectivo ato 
administrativo. Através da outorga 
também é possível garantir o efetivo 
exercício dos direitos de acesso aos 
recursos hídricos por parte dos usu-
ários interessados. Durante o ano fo-
ram concedidas um total de 156 auto-
rizações de direito de uso de recursos 

hídricos, sendo 69 Portarias de Outor-
gas, 23 Licenças Técnicas e 64 Decla-
rações de uso insignificante. 

Operação e Manutenção da Rede 
de Qualidade da Água

A Rede de Qualidade da Água visa 
ampliar o conhecimento sobre a 
qualidade das águas superficiais no 
Estado, de forma a orientar a elabo-
ração de políticas públicas para a 
recuperação da qualidade ambiental 
em corpos d’agua interiores, como 
rios e reservatórios. Sua finalidade 
principal é definir as possibilidades 
do uso da água, através do levanta-
mento das propriedades físico-quí-
micas e bacteriológicas, e as me-
didas e custos necessários ao seu 
tratamento.

Através de parceria com o ITPS foi 
dada continuidade às campanhas 
de monitoramentos da qualidade de 
água em 77 pontos localizados nos 
principais rios e reservatórios sergi-
panos. Pela primeira vez no estado, 
foi estabelecido um amplo estudo 
dos recursos hídricos superficiais no 
que se refere à determinação de 33 
parâmetros físico-químico e bacte-
riológicos.

Foram coletadas em 45 estações, per-
fazendo um total durante o exercício 
de 155 pontos de coletas de amostras 
de água. Graças a essa malha de Es-
tações Hidrométricas e Limnimétri-

cas Sergipe se encontra numa situa-
ção privilegiada no cenário nacional 
em relação ao monitoramento dos 
recursos hídricos.

Operação e Manutenção da Rede 
Hidrométrica

A Rede Hidrométrica tem por obje-
tivo monitorar a quantidade de água 
dos rios nas diferentes épocas do 
ano, de forma a conhecer o potencial 
hídrico do estado para uma melhor 
gestão. Para isso são utilizadas as Es-
tações Hidrométricas, que permitem 
determinar a disponibilidade dos 
recursos hídricos superficiais nos 
principais mananciais de Sergipe; e 
as Limnimétricas, que determinam a 
quantidade de água armazenada nas 
barragens existentes no Estado.

O monitoramento é feito através da 
instalação de estações, compostas 
basicamente por réguas, que me-
dem o nível de água do manancial 
superficial correlacionando-o com a 
vazão, cuja determinação se dá atra-
vés de operações complexas, envol-
vendo a medição da velocidade da 
corrente e o perfil transversal ao lei-
to do rio. Até o presente momento, 
encontram-se em operação 63 esta-
ções, das quais 44 estão em rios e 19 
em reservatórios.

Objetivando a eficácia do sistema 
de informações, foram adquiridos 
três novos computadores de alta 

capacidade de processamento para 
melhorar o processo de atualização 
da base cartográfica digital e con-
tribuir na execução do plano de me-
tas oriundo do Pacto Nacional pela 
Gestão das Águas (PROGESTÃO). 
Além dos computadores, foi adquiri-
da uma máquina fotográfica.

Apoio a Gestão das Bacias 
Hidrográficas

O Sistema Estadual de Recursos Hí-
dricos de Sergipe, instituído através 
da Lei nº 3.870, de 25 de setembro de 
1997, definiu os princípios de gestão 
dos recursos hídricos de domínio 
do estado, destacando-se a descen-
tralização do processo decisório e a 
adoção da Bacia Hidrográfica como 
unidade de planejamento e gestão.

Os Planos Diretores das Bacias Hi-
drográficas dos rios Japaratuba, 
Piauí e Sergipe estão sendo elabora-
dos concomitantemente, com previ-
são de conclusão para abril de 2015.

As Bacias Hidrográficas são geridas 
pelos Comitês, que são órgãos cole-
giados, consultivos e deliberativos, 
instituídos por lei, com a base da 
gestão participativa, descentralizada 
e integrada da água. São formados 
por representantes do poder públi-
co, da sociedade civil e de usuários 
de água. Em Sergipe existem qua-
tro Comitês de Bacias devidamente 
instalados, sendo três de domínio 

estadual (rios Japaratuba, Piauí e 
Sergipe) e um de domínio federal 
(rio são Francisco), todos em pleno 
funcionamento, recebendo o apoio 
integral do Governo do Estado atra-
vés da SEMARH. 

Encontram-se em processo de cria-
ção os Comitês dos rios Real e Va-
za-Barris, ambos de domínio fede-
ral, cuja autorização já foi dada pela 
ANA. Os entendimentos entre os 
governos da Bahia e de Sergipe es-
tão sendo mantidos, com reuniões 
técnicas entre as equipes dos dois 
Estados e da ANA.

Ampliação, Operação e Manutenção 
da Rede Meteorológica de Sergipe / 
Manutenção da Sala de Situação

A SEMARH, em parceria com Agen-
cia Nacional de Águas (ANA), im-
plantou Sala de Situação, dotada 
de técnicos capacitados, dos mais 
modernos equipamentos para moni-
toramento de variáveis ambientais 
e modelagem para previsão climá-
tica, permitindo o prognóstico de 
eventos hidrológicos críticos, como 
secas e inundações. O sistema de 
alerta conta com onze estações para 
medição de chuva e nível de rios e 
reservatórios, estrategicamente po-
sicionadas, com transmissão de da-
dos em tempo real, através de saté-
lite. Os dados são analisados pelos 
especialistas e, caso a situação exija, 
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é emitido um alerta à defesa civil es-
tadual e dos municípios para as de-
vidas providências.

Diariamente são gerados boletins 
de previsão de tempo, informando 
a população através de redes de te-
levisão, rádios e internet; além des-
ses, existem boletins especiais de 
eventos hidrometeorológicos que 
são encaminhados à Defesa Civil 
do estado de Sergipe para conheci-
mento e providências que se fizerem 
necessárias. Para emissão desses 
boletins especiais, os modelos me-

teorológicos disponíveis indicam 
com antecedência de 5 a 7 dias, per-
mitindo possíveis intervenções do 
Poder Público para evitar tragédias. 
Em novembro último, por exemplo, 
o Centro de Análises e Previsão do 
Tempo e Clima  da SEMARH (Sala 
de Situação) emitiu um boletim es-
pecial para o estado de Sergipe indi-
cando que algumas regiões do Esta-
do seriam seriamente atingidas por 
excesso de chuva, como ocorreu na 
cidade de Itabaiana, cuja ação da de-
fesa civil foi imediata e providencial.

Com o propósito de viabilizar a mais 
moderna infraestrutura de monito-
ramento e previsão hidrometeoroló-
gica, o Estado adquiriu em sistema 
de comodato com a Universidade 
Federal de Alagoas (UFAL), um Ra-
dar Meteorológico que vem contri-
buir para a melhoria da estrutura 
tecnológica da Sala de Situação da 
SEMARH, dotando-a das condições 
necessárias para uma melhor pre-
visão, vigilância e alerta de eventos 
de tempos severos, bem como para 
fazer previsões de deslocamento de 
tempestade e integração de ima-
gens de satélite. Sua instalação está 
prevista para o primeiro semestre de 
2015.

Revisão dos Planos de Gestão 
Integrada de Orlas Marítimas

Em 2004, o Governo de Sergipe co-
ordenou a elaboração dos Planos 
de Intervenção em Orlas Marítimas 
dos municípios de Itaporanga d’Aju-
da e Estância, juntamente com uma 
equipe multidisciplinar e interins-
titucional, e entregou aos gestores 
municipais de então. Esses Planos, 
em razão de fatores diversos, nunca 
foram implementados e os proble-
mas levantados à época se agrava-
ram.

Devido a necessidade de ordena-
mento dos espaços litorâneos sob 
domínio da União e de se buscar 

soluções para os problemas urba-
nos e ambientais neles existentes, o 
Governo de Sergipe decidiu revisar 
esses Planos, orientados para uma 
nova e simplificada metodologia 
dos Ministérios do Meio Ambiente e 
do Planejamento, Orçamento e Ges-
tão, com a denominação de Plano de 
Gestão Integrada de Orla (PGI).

Após a realização de visitas de 
campo às praias de Abaís e Ponta 
do Saco, levantamentos, diagnósti-
cos, caracterização da situação atu-
al, composição de cenários de usos 
desejados, várias reuniões e ofici-
nas de trabalho, foram concluídas a 
revisão e a atualização do Plano de 
Gestão Integrada das Orlas Maríti-
mas do município de Estância, no 
Território Sul Sergipano, e entre-

gue ao Prefeito do município para 
sua implementação.

O trabalho de revisão e atualização 
dos PGI’s da Orla Marítima da Cauei-
ra,  em Itaporanga d’Ajuda, como 
também a elaboração dos PGIs das 
Orlas Marítimas dos municípios de 
Barra dos Coqueiros e Pirambu ficou 
para exercícios futuros. 

Programa Água de Sergipe

O Programa é fruto de Acordo de Em-
préstimo entre o Governo de Sergipe 
e o Banco Mundial, assinado em 2012, 
no valor total de US$ 117 milhões, sen-
do US$ 70,250 milhões relativos a em-
préstimo para execução de 114 ações 
constantes do Plano de Aquisições e 
US$ 46,850 de contrapartida, traduzi-
das em sete grandes obras de respon-

sabilidade da Companhia de Sanea-
mento de Sergipe (DESO), com prazo 
de quatro anos e meio para sua execu-
ção. Está estruturado em três Compo-
nentes: Gestão de Recursos Hídricos e 
Desenvolvimento Institucional; Água 
e Irrigação; Água e Cidades.

Em 2014, o Programa avançou na or-
ganização e início dos processos de 
aquisições que viabilizarão as mudan-
ças necessárias para o cumprimento 
dos objetivos propostos, a exemplo 
da reestruturação da Comissão Per-
manente de Licitação, que conseguiu 
inicializar quatorze processos de con-
tração de serviços e aquisições de 
bens. Houve a contratação do Painel 
de Segurança de Barragens, ação ini-
cial do Componente Água e Irrigação, 
que visa estudar, diagnosticar e identi-
ficar riscos na operação das barragens 
de Jacarecica I e II, Poção da Ribeira 
e Poxim. Serve de ponto de partida 
para muitas outras ações desse Com-
ponente.

Com relação às contrapartidas do 
Acordo de Empréstimo, vale des-
tacar que, até o momento, já foram 
comprovados um montante superior 
a R$ 81,7 milhões em obras de infra-
estrutura urbana, saneamento bási-
co e controle de poluição realizadas 
pela DESO nos municípios ao longo 
da Bacia, cujo valor já se aproxima 
do total estabelecido como contra-
partidas do Estado.
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Licenciamento e Fiscalização 
Ambiental

O licenciamento ambiental é reali-
zado pela ADEMA e tem a finali-
dade de autorizar o funcionamento 
de todo e qualquer empreendimen-
to, atividade ou obra, que utilize 
recursos ambientais e/ou poten-
cialmente causadora de poluição 
ou degradação, estabelecendo 
condições de controle ambiental, 
através da concessão de licenças 
tipificadas, conforme a fase do em-
preendimento e outros documen-
tos administrativos com este mes-
mo fim, para empreendimentos 
que possuem potencial poluidor/
degradador de baixo nível ou em-
presas de porte pequeno, ou ainda 
para projetos de interesse social, 
que recebem tratamento diferen-
ciado por parte do Estado.

A Fiscalização Ambiental engloba 
empreendimentos e atividades em 
operação e atende reclamações da 
população e demandas do Ministé-
rio Público, quanto ao não cumpri-
mento das medidas necessárias à 
preservação ou correção da degra-
dação ambiental, previstas em lei. 
Em 2014, foram realizadas 318 fisca-
lizações e emitidos 44 autos de infra-
ção.

Para subsidiar o Licenciamento e a 
Fiscalização Ambiental, foram ela-

borados vinte Pareceres Técnicos 
(EIA/RIMA), 48 Informações Téc-
nicas e dez Termos de Referências.

Além disso, a ADEMA promoveu 
ao longo do ano reuniões com di-
versos órgãos e entidades obje-
tivando a regularização da ativi-

dade de carcinicultura no estado 
de Sergipe. Como resultado foi 
elaborado um relatório detalhado 
com o levantamento sobre quais 
são os empreendimentos de carci-
nicultura que estão em atividade, 
licenciados ou não, a fim de  bus-
car o enquadramento na legislação 
ambiental. Foram parceiros nessas 
atividades o IBAMA e Associação 
Estadual de Mariscultores do Esta-
do de Sergipe (AMES).

Avaliação e Monitoramento 
Ambiental

A ADEMA monitora os empreendi-
mentos e atividades em operação, 
acompanha ainda a balneabilida-
de de praias e rios, a qualidade das 
águas dos açudes, por meio de cole-
tas e análises em laboratório. O re-
sultado das condições de balneabili-
dade das praias é divulgado no site 
da Autarquia para a orientação da 
comunidade. Além disso, são afixa-
das placas de sinalização nas praias 
não recomendadas para o banho. A 
qualidade do ar também é monito-
rada permanentemente, por meio 
de equipamento instalado na área 
do complexo CODISE. Foi possível 
verificar que, ao final do exercício 
2014, a execução das atividades de 
monitoramento ocorreu de modo 
satisfatório, mantendo significativa-
mente a qualidade e confiabilidade 
das análises realizadas.

2 .11 - MODERNIZAÇÃO 
E TRANSPARÊNCIA DA 
GESTÃO PÚBLICA

Várias Secretarias e Órgãos, ape-
sar da natureza de seu trabalho ter 
um cunho mais burocrático, e não 
tão finalístico, são essenciais para a 
organização do Estado e para a so-
ciedade. Ser cada vez mais eficiente 
e transparente para o cidadão é o 
norte para estas Instituições, den-
tre elas: a Secretaria de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão 
(SEPLAG); a Secretaria de Estado 
da Comunicação Social (SECOM); 

a Secretaria de Estado da Casa Civil 
(SECC); a Controladoria-Geral do 
Estado (CGE); a Procuradoria Geral 
do Estado (PGE); o Instituto de Pre-
vidência dos Servidores do Estado 
de Sergipe (SERGIPEPREVIDÊN-
CIA); a Empresa Sergipana de Tec-
nologia da Informação (EMGETIS).

Licitações Realizadas - A SEPLAG 
conduziu mais de 400 certames em 
2014, dentre os quais se destacam os 
seguintes:

Registro de preços para aquisição de 
insulinas no valor de R$ 8,1 milhões;

Aquisição de veículos para atender 
a convênios SSP/SE de R$ 916 mil; 

Contratação de empresa para forne-
cimento de cartões eletrônicos de 
alimentação para a PM por R$ 6,4 
milhões;

Registro de preços para a aquisição 
de licenças de uso de softwares da 
plataforma ORACLE, com suporte 
técnico e atualização tecnológica, 
por R$ 23,4 milhões;

Contratação centralizada de empre-
sa especializada para prestação de 
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serviços de locação de veículos, tipo 
caminhonete pick-up, sob regime de 
fretamento contínuo, por cerca de R$ 
2 milhões;

Gestão de Patrimônio e Arquivo do 
Estado

A SEPLAG vem atuando incisiva-
mente na regularização dos imóveis 
do Estado, com a realização do le-
vantamento dos bens não regulari-
zados.

Nesse último ano, a SEPLAG vem 
adotando o procedimento de usu-
capião administrativa para aquisi-
ção originária de imóveis ocupados 
pelo Estado, mas que não possuem 
registro. Esse é um meio mais célere 
e menos dispendioso do que a usu-
capião judicial.

No gerenciamento e regularização 
de imóveis estaduais, foram finaliza-
dos 22 Termos de Permissão de uso, 
formalizadas 04 doações de imóveis 
e 23 minutas de projetos de lei, com 
o objetivo de serem analisadas pela 
Assembleia Legislativa para autori-
zação de doação.

Na atividade de verificação de domi-
nialidade de terrenos foram realiza-
das as seguintes ações: 81 vistorias, 
09 avaliações, 03 verificações de de-
núncia de invasão: 50 buscas carto-
rárias e consulta de dominialidade a 
órgãos: 80 regularizações. 

Foram realizados 843 atendimentos 
de suporte a usuários do Sistema de 
Patrimônio Móvel, entre solicitações 
e dúvidas, mesmo período em que 
foi realizado o treinamento de 359 
servidores para utilização do Siste-
ma.

Em Leilão Público realizado em 
maio foram oferecidos 253 lotes, dos 
quais foram arrematados 247, tendo 
sido arrecadados R$ 736 mil. No dia 
19 de dezembro também seriam pos-
tos à venda 110 lotes, avaliados, ini-
cialmente em R$ 346 mil.

Monitoramento e Avaliação das 
Políticas Públicas

Cabe à Sala de Situação da SEPLAG 
discutir, monitorar e avaliar a execu-
ção das políticas públicas estratégi-
cas do Governo do Estado; sistemati-

zar e tornar disponível um conjunto 
de informações que permitam o mo-
nitoramento das políticas públicas 
estratégicas do Governo de Sergipe, 
visando subsidiar a tomada de deci-
são da alta gestão governamental; 
e articular e integrar as secretarias 
na execução das políticas públicas. 
Atualmente, a Sala de Situação mo-
nitora os Programas: Sergipe Mais 
Justo, Sergipe Cidades, Sergipe In-
fraestrutura, Proinveste, PAC 1 e 2 e 
PAC Prevenção-Seca.

Estudos e Pesquisas

A SEPLAG também atua na área de 
estudos e pesquisas, sendo que nes-
te exercício merecem destaque:

• Elaboração da Enciclopédia 
dos Municípios Sergipanos;

• Emissão de parecer técnico 
sobre a localização da Usina 
Campo Lindo e sobre os limi-
tes territoriais entre os muni-
cípios de Capela e Japaratuba, 
para dirimir dúvidas quanto 
à localização do empreendi-
mento da Vale (Projeto Carna-
lita de Sergipe);

• Atlas sobre Balanço Energéti-
co de Sergipe; 

• Elaboração do Panorama da 
Economia Sergipana (PES) Nº 
12/13, edição especial, apre-
sentando um balanço da eco-
nomia sergipana em 2013;

• Elaboração de 05 boletins de 
indicadores econômicos do 
estado através da publicação 
dos Panoramas da Economia 
Sergipana;

• Elaboração do estudo “Perfil 
da População Jovem em Ser-
gipe”;

• Elaboração do PIB trimestral 
de Sergipe 2014, documento 
contendo as estimativas de 
crescimento do PIB do estado 
no 1º, 2º e 3º trimestres;

• Elaboração do estudo “Perfil 
do Eleitorado em Sergipe”;

• Elaboração de Nota Técnica 

dos dados do Programa Na-
cional de Amostra por Domi-
cílios (Pnad) 2013;

• Elaboração de Nota Técnica 
sobre População de Sergipe 
em situação de pobreza e de 
extrema pobreza;

• Elaboração de Atlas sobre Ba-
lanço Energético de Sergipe;

• Assinatura de 20 Termos de 
Cooperação para disponibi-
lização da Base Cartográfica 
Digital para instituições mu-
nicipais, estaduais e federais;

• Coleta de dados e confecção 
de tabelas sobre educação 
e analfabetismo em Sergipe 
para a SEED;

• Levantamento de dados so-
bre aglomerados subnormais 
para Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID.

Centros Integrados de Atendimen-
to ao Cidadão – CEAC´s

Em 2014, com o propósito de inova-
ção no atendimento dos CEAC’s, fo-
ram disponibilizados computadores 
portáteis (tablets) aos nossos cola-
boradores, além da implantação de 
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terminais de autoatendimento, am-
pliando o acesso aos serviços pres-
tados com a devida orientação. 

Ao final do terceiro trimestre de 
2014, as unidades do CEAC (Rio-
mar, Rodoviária, Rua do Turista e 
Itinerante) registraram um total de 
1.282.324 atendimentos.

Além das atividades realizadas na 
capital, o CEAC, buscando interio-
rização da prestação de serviços, 
firmou convênio com as Prefeituras 
Municipais através de suas Secreta-
rias de Assistência Social para dis-
ponibilização do módulo de agenda-
mento do CEAC, sendo integrados 
mais 17 municípios perfazendo um 
total de 50 municípios.

CEAC Itinerante 

Originado pela adequação logística 
e objetivando utilização racional dos 
recursos do projeto CEAC Móvel, o 
CEAC Itinerante integrou todos os 
87 serviços contemplados através de 
17 órgãos parceiros. Ao final do ter-
ceiro trimestre de 2014, foram reali-
zados 24.204 atendimentos.

Modernização Administrativa

Com o intuito de melhorar a intera-
ção entre serviços públicos e o cida-
dão, a SEPLAG surge com as seguin-
tes atividades: Governo Direto, que 
trabalhou com a análise de 42 pro-

cessos de negócios, visando melho-
rar o atendimento ao cidadão de 20 
instituições em 2014; criação de sis-
temas de TI para centralização das 
plataformas de atendimento; criação 
do CIC Sergipe (Cadastro Integrado 
do Cidadão), que servirá como base 
centralizadora de dados do cidadão, 

facilitando a prestação de serviço; 
implantação do projeto 162 Sergi-
pe, que é um sistema de comuni-
cação direta com o cidadão através 
de um número tridígito, para facili-
tar a memorização e centralizar to-
das as demandas de informações, 
serviços, agendamento e manifes-

tações telefônicas no Call Center 
dos CEAC’s.

Aprimoramento de Gestão - Novo 
Sistema de Manutenção Veicular

Desde fevereiro do corrente ano, 
está em funcionamento o novo sis-

tema de manutenção de veículos, 
com o qual se espera melhorar o sis-
tema de manutenções preventivas 
e corretivas da frota oficial própria 
do Governo do Estado de Sergipe. O 
sistema propicia o atendimento dos 
serviços de manutenção veicular, in-
cluindo o fornecimento de materiais, 
por meio do cadastramento de uma 
rede de oficinas multimarcas, con-
cessionárias e centros automotivos. 
O novo sistema também pressupõe 
a implantação e operação de um sis-
tema integrado, disponibilizado via 
web, online, que define limites relati-
vos às manutenções e pode estabele-
cer cotas por veículo/órgão/período 
e até mesmo bloquear determinados 
veículos que estiverem fora dos pa-
drões previamente estabelecidos. 

Alteração da Lei das Micro e Pe-
quenas Empresas

Foi atualizada a Lei Estadual 
6.206/2007, com o objetivo de se al-
terar alguns dispositivos da lei que 
concede tratamento diferenciado e 
simplificado às micro e pequenas 
empresas (MPEs) nas licitações pú-
blicas de bens e serviços promovi-
das pela Administração Pública Es-
tadual.

A alteração se resume na majora-
ção do prazo para apresentação de 
documentação comprobatória de 
regularidade fiscal de 2 para 5 dias 

úteis; na  concessão obrigatória de 
tratamento diferenciado às MPEs 
nas aquisições e contratações pú-
blicas para itens de valor até R$ 80 
mil;   em certames para aquisição de 
bens de natureza divisível,  estabe-
lecer cota de até 25% do objeto para 
a contratação por parte das MPEs; 
na obrigatoriedade de preferência a 
elas para alguns casos de dispensa 
de licitação.

Concursos em andamento

Secretaria de Estado da Segurança 
Pública – Perícia Criminal. Cargos: 
Perito Criminalístico, Papilosco-
pista, Perito Médico-Legal, Perito 
Odonto-Legal e Agente Técnico em 
Necropsia.

Secretaria de Estado da Seguran-
ça Pública – Polícia Civil. Cargos: 
Agente de Polícia Judiciária Substi-
tuto e Escrivão Substituto.

Durante o ano de 2014, e no âmbito 
do concurso para o magistério esta-
dual, advieram 463 (quatrocentos e 
sessenta e três) nomeações.

Criação do Índice de Qualidade na 
Gestão Orçamentária – IQGO .

Neste ano a Superintendência 
de Programação Econômica Or-
çamentária (SPEO) inovou ao 
criar o Índice de Qualidade na 
Gestão Orçamentária (IQGO), 
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composto por seis indicadores 
que avaliam a qualidade na gestão, 
planejamento e execução do Orça-
mento de uma Secretaria/ Órgão 
em um determinado ano. A partir 
dele, cada Unidade Orçamentária 
do Estado passa a ter parâmetros 
para melhorar a administração de 
seu Orçamento.

Foram apurados retroativamente 
os índices referentes a 2012 e 2013 
para subsidiar a discussão com os 
órgãos e secretarias estaduais.

Realização de Curso de Capacita-
ção para Prefeituras

Foi realizado o terceiro módulo, 
desta vez com ênfase em monito-
ramento e avaliação, do Curso de 
Capacitação para Elaboração do 
PPA Municipal, 2014 – 2017, par-
ceria com o Ministério de Plane-
jamento Orçamento e Gestão, a 
Escola Nacional de Administração 
Pública – ENAP e as Prefeituras. 
O curso faz parte da iniciativa do 
Governo Federal de promoção do 
diálogo federativo e da construção 
da Agenda de Desenvolvimento 
Territorial.

Esse curso foi realizado na sede da 
SEPLAG/SE com uma carga horá-
ria de 40 horas, envolvendo, apro-
ximadamente 27 técnicos indica-
dos pelas prefeituras municipais.

Gestão Tributária

Com a execução da fiscalização dos 
estabelecimentos dos contribuintes 
do Estado de Sergipe, a SEFAZ rea-
lizou em 2014: 741 Auditorias, 1.583 
Diligências, 1.583 Monitoramentos e 
emitiu 623 Autos de Infração, geran-
do R$ 177 milhões em Créditos Tri-
butários para o Estado em 2014.

Foram emitidos 652 Autos Modelo 2 
gerando um  crédito tributário de R$ 
10,6 milhões até o mês de outubro.

Como resultado das ações realizadas 
pela fiscalização do trânsito de mer-
cadorias no território sergipano em 
2014 foram registradas 14,2 mil no-
tas fiscais, gerado R$ 413 milhões em 
ICMS antecipados e lavrados 2.834 
autos de infração, que geraram R$ 77 
milhões em crédito tributário.

Atendimentos nos CEACs (SEFAZ) 
em 2014

Os 11 Centros de Atendimento ao 
Contribuinte – CEAC espalhados 
em 10 cidades de nosso estado, com 
atividades no atendimento das de-
mandas referentes a autos de infra-
ção, IPVA, ITCMD, autenticação de 
livros fiscais, emissão de DAE (docu-
mento de arrecadação), emissão de 
nota fiscal avulsa, protocolo, retifica-
ção de DAE mensal, diligências em 
transportadoras e cadastro, realiza-
ram, até setembro de 2014, um total 

de 87 mil atendimentos, com expec-
tativa de superar os 100 mil em 2014. 
O atendimento do Plantão Fiscal da 
SEFAZ, até outubro, realizou 6.100 
atendimentos por telefone/ inter-
net e 623 pessoalmente para dirimir 
dúvidas e prestar esclarecimentos 
acerca da legislação tributária.

Melhorias na área de Tecnologia 
da Informação na SEFAZ

A Tecnologia da Informação é uma 
grande aliada no aperfeiçoamento 
dos processos de gestão fazendária, 
sendo que em 2014 destacaram-se: 

• A massificação na implantação 
do projeto Nota Fiscal de Con-
sumidor Eletrônica – NFC-e;

• O Programa de Virtualização 
do PAT, que tem a finalidade de 
tornar virtual toda a tramitação 
de processos tributários e não 
tributários, inclusive de outros 
órgãos estaduais, desde a ge-
ração do auto de infração, inte-
grando com a PGE e Tribunal 
de Justiça Estadual. A partir da 
sua implantação a SEFAZ terá 
conhecimento de toda a dívida 
ativa estadual;

• Implantação do ÁGIL – um 
sistema de Protocolo que 
agrega várias notas fiscais de 
uma carga e facilita a passa-
gem da transportadora nos 

postos fiscais, pois a classi-
ficação das notas é realizada 
por protocolo;

• Inscrição de débitos na dí-
vida ativa dos contribuintes 
devedores do Simples Na-
cional, conforme convênio 
firmado entre a SEFAZ e a 
Receita Federal do Brasil;

• Implantação de novas fun-
cionalidades no Sistema de 
Gestão Integrado (IGESP), 
como o sistema GCT – Ges-
tão de Contratação utilizan-
do o Banco de Preços, a in-
tegração do sistema IGESP 

com sistema de compras 
centralizada da SEPLAG e a 
adaptação do sistema IGESP 
para utilizar a nova contabi-
lidade.

Programa Nota da Gente 

O Programa Nota da Gente é um 
programa de estímulo à cidadania 
fiscal e tributária no Estado de Sergi-
pe, o qual foi lançado em novembro 
de 2011 e terá continuidade em 2015, 
com o objetivo de conscientizar e es-
timular os adquirentes de mercado-
rias, bens e serviços com incidência 
do ICMS a exigirem dos respectivos 
fornecedores ou prestadores de ser-

viço a entrega do documento fiscal 
hábil, com o número do CPF do con-
sumidor, fazendo de cada cidadão 
um fiscal. Em contrapartida, o Pro-
grama prevê a realização de sorteios 
trimestrais com premiações de R$ 
250 mil por sorteio. 

No ano de 2014, o Programa obteve 
até novembro as seguintes marcas:

• 85.013 Consumidores cadas-
trados;

• 233.156.142 Notas Recebidas;

• 222.252.257 Cupons fiscais 
recebidos;
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Projeto de Modernização Fazen-
dária do Estado De Sergipe - PRO-
MOFAZ 

A SEFAZ firmou Contrato de Em-
préstimo junto ao BID – Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento, para 
realização do Projeto de Moderniza-
ção Fazendária do Estado de Sergipe 
– PROMOFAZ, que visa à moderni-
zação da SEFAZ e tem como objetivo 
principal o incremento da arrecada-
ção estadual, a melhoria da prestação 
de serviços ao cidadão e o aumento da 
eficiência da gestão fiscal.

Em 2014 foi iniciada a sua execução 
e algumas de suas ações previstas já 
foram concluídas, tais como a mo-
dernização do parque tecnológico 
da SEFAZ, para o qual foram ad-
quiridos novos equipamentos: 350 
computadores, 35 notebooks e 39 
impressoras multifuncionais.

O Projeto tem prazo de execução até 
2018, dentre as ações previstas para 
2015, destacam-se: a contratação 
de consultorias para planejamento 
estratégico e redesenho de proces-
sos; a aquisição de 3 postos fiscais 
móveis; aquisição de novos equipa-
mentos de inteligência fiscal; entre 
outras. 

Comunicação Social

A SECOM tem como principal veí-
culo de difusão de informação do 

Governo a Agência Sergipe de Notí-
cias – ASN. É através dela que os ve-
ículos de comunicação são alimen-
tados sobre as ações do governo. 
Para isso as redes sociais (Twitter e 
Facebook) são fundamentais e têm 
um crescente número de seguido-
res. Além disso, é produzido mate-
rial exclusivo para as rádios e jornais 
impressos do estado e divulgamos 
boletins diários com as principais 
notícias do dia.  

Até outubro de 2014 foram publica-
das 2.857 matérias nos veículos im-
pressos, e catalogadas 837 matérias 
divulgadas nas TV Atalaia, Cidade 
e Sergipe, mesmo com o intercurso 
do período eleitoral que restringiu 
bastante as ações de divulgação do 
governo. 

Além de manter a veiculação das vá-
rias campanhas anuais do Governo, 
como abertura de matrículas na rede 
estadual, campanha de orientação e 
prevenção contra a dengue, licencia-
mento de veículos e etc. Destacam-
-se também campanhas que ressal-
taram as necessidades específicas 
do Estado em diversos segmentos, 
dentre os quais destacamos: as cam-
panhas de informe para a Rede de 
Saúde Estadual, a campanha “Em-
pregos – Trabalhando para cuidar de 
você” destacando a geração de em-
pregos proporcionada pelas ações 
do governo, o “Enfrentamento da 

violência contra a mulher” por meio 
do Disque-Denúncia 180, a campa-
nha “Arraiá do Povo 2014”, dentre 
outras. 

Articulação com os Movimentos 
Sociais e Sindicais 

As ações realizadas pela SUBSEAS 
– Subsecretaria de Estado de Arti-
culação com os Movimentos Sociais 
e Sindicais durante o exercício de 
2014 foram as seguintes:

• Reunião com diversos sindi-
catos, como o Sindicato dos 
Agentes Penitenciários do Es-
tado de Sergipe (SINDPEN), 
Sindicatos de Trabalhadores 
Rurais, Sindicatos de Radia-
listas e Jornalistas, Sindicato 
dos Vigilantes (SINDIVIP), 
Sindicato dos Funcionários de 
Escolas Públicas do Estado de 
Sergipe – SINTREDUCASE 
dentre outros;

• Apoio ao Núcleo Estadual dos 
ODM – Objetivos do Desen-
volvimento do Milênio;

• Recepção a diversas entida-
des sociais como o Movimen-
to Evangélico e Católico, o 
Núcleo Estadual do Movimen-
to Nacional pela Cidadania e 
Solidariedade, Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST), As-
sociação dos Trabalhadores 

do Povoado Tombo (Salgado), 
MOTU – Movimento Organi-
zado dos Trabalhadores Urba-
nos.

Implantação do Projeto Procura-
doria Fiscal Itinerante

O Projeto Procuradoria Fiscal Itine-
rante consiste em uma parceria entre 
a PGE, o Tribunal de Justiça do Es-
tado de Sergipe (TJ/SE) e a SEFAZ 
que objetiva, dentre outros pontos, 
recensear aproximadamente 9 mil 
processos de execuções fiscais; atu-
alizar os sistemas fazendários, PGE 
e TJ; cumprir a nova lei estadual de 
reestruturação da cobrança do Cré-
dito Fiscal; estimular a regularidade 
fiscal; incentivar a conciliação nas 
lides fiscais; proporcionar ambiente 
favorável no cumprimento das leis 
de incentivo fiscais e proporcionar 
uma dedicação aos grandes débitos 
insolventes/solventes.

PGE /SEFAZ promovem Programa 
de Regularidade Fiscal

Visando estimular a regularidade 
fiscal dos contribuintes de Imposto 
sobre Operações Relativas à Circu-
lação de Mercadorias e sobre Presta-
ções de Serviços (ICMS) no Estado 
de Sergipe, bem como promover o 
desenvolvimento regional, foi insti-
tuído pela Lei Estadual nº 7.908, de 
30 de outubro de 2014, o Programa 
de Regularidade Fiscal, possibilitan-

do aos contribuintes o pagamento 
dos débitos com fatos geradores 
ocorridos até 31/12/2013, à vista ou 
em parcelamento de até 120 (cento e 
vinte) meses.

Para ajudar a dar efetividade ao 
Programa de Regularidade Fiscal, 
a PGE e a SEFAZ realizaram o Mu-
tirão de Conciliação envolvendo 
processos de empresas que tenham 
pendências fiscais junto à Secretaria 
de Estado da Fazenda (SEFAZ).

Atuação da PGE evita prejuízos 
financeiros ao Estado de Sergipe 

Depois de anos sob processo judi-
cial, os procuradores do Estado de 
Sergipe conseguiram garantir que 
os valores de uma indenização mi-
lionária de desapropriação fossem 
revisados e evitaram que um preju-
ízo de R$ 256 milhões atingisse os 
cofres públicos de Sergipe. A ação, 
movida no ano de 1985, solicitava 
que o Estado pagasse o valor de R$ 
288 milhões pela desapropriação de 
um imóvel localizado no Município 
de Maruim, em cujas proximidades 
foi realizada a instalação do polo pe-
troquímico da região.

Reestruturação da área de 
Informática da PGE

Em 2014, a PGE adquiriu Servidor da 
Área de Tecnologia. Foram adquiri-
dos equipamentos que atendem 

ao projeto de Solução Integrada de 
Hardware, Software e Serviços Cus-
tomizados para modernização do 
Parque de Servidores da PGE. Os 
equipamentos irão modernizar a 
infraestrutura existente, através do 
uso de tecnologias que os equipa-
mentos atualmente instalados não 
forneciam, com incremento impor-
tante na segurança dos dados, na 
recuperação mais eficiente, melho-
rando assim a disponibilidade dos 
serviços. Outro aspecto primordial 
é a possibilidade de agregação de 
novos serviços, antes limitados por 
equipamentos já defasados e com 
pouca possibilidade de melhoria.

Tecnologia da Informação

Em 2014, a Emgetis realizou diversas 
ações e parcerias que proporciona-
ram melhorias nas práticas de Tec-
nologia de Informação e na Rede do 
Governo, tais como:

• Apoio técnico em Tecnologia, 
Informação e Comunicação 
(TIC) ao Centro de Imprensa 
montado no Ginásio Constân-
cio Vieira durante a realização 
dos treinamentos da seleção 
da Grécia, para cobertura jor-
nalística no Evento Copa do 
Mundo FIFA 2014;

• Missões técnicas, sem cus-
tos para o Estado, na China 
e nos Estados Unidos. O con-
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vite veio da Embaixada da 
República Popular da China 
no Brasil e pela USTDA, res-
pectivamente, e possibilitou 
acesso às melhores práticas 
e tecnologias inovadoras que 
estão sendo desenvolvidas 
por estes dois países – como a 
computação em nuvem, o ge-
renciamento de grandes volu-
mes de dados etc.;

• Disponibilização pelo Banese 
de um parque de equipamen-
tos, funcionando na Sala Co-
fre da Emgetis, que aumentou 
a segurança e em 80% a capa-
cidade de processamento e ar-
mazenamento de dados. 

• Realização da 94ª Reunião do 
Fórum de Diretores Adminis-
trativos e Financeiros (RFDA-
Fs) e a 128ª Reunião Ordinária 
do Conselho da Associação 
Brasileira de Entidades Esta-
duais de Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação (Roca/
Abep);

• Implantação do Software 
GCOM/ICOM para o DE-
TRAN-SE – aplicativo desenvol-
vido pelo SERPRO para prover 
a comunicação entre as bases 
estaduais de veículos e conduto-
res com os sistemas RENAVAM 
(BIN) e RENACH (BINCO);

• Apoio à Secretaria de Segu-
rança Pública (SSP) com a im-
plantação do Sistema de In-
vestigação de Movimentações 
Bancárias – SIMBA – aplicati-
vo desenvolvido pela Procu-
radoria Geral da República e 
utilizado para o Laboratório 
de Tecnologia contra Lavagem 
de Dinheiro – LAB-LD; com a 
instalação no Data Center da 
EMGETIS de dois servidores 
em arquitetura Blade (Lâmina) 
que serão utilizados para im-
plantação do novo Sistema de 
Boletim de Ocorrência da SSP; 
e com a integração das Delega-
cias Metropolitanas ao anel de 
Fibra Ótica implantado;

• Realização de aproximadamen-
te 5.500 (cinco mil e quinhen-
tos) atendimentos aos chama-
dos técnicos de infraestrutura 
e suporte dos diversos órgãos 
governamentais;

• Ativação de um No-Break de 
60 KVA para suprir a deman-
da de energia suplementar 
para alimentação do parque 
computacional instalado no 
Data Center da EMGETIS;

• Foram integrados à Rede de 
Fibras Óticas na região Metro-
politana de Aracaju a sede do 
Batalhão da Polícia Militar de 

Sergipe – PMSE, a Junta Co-
mercial do Estado de Sergipe 
– JUCESE e o Corpo de Bom-
beiro Militar – CBMSE;

• Atualização para versão 4 do 
E-DOC com a disponibiliza-
ção de novas funcionalidades 
e melhoria de interface para 
os usuários; e da versão 2.5 
do Expresso Livre objetivan-
do a melhoria de performance 
dos módulos ExpressoMail, 
ExpressoCalendar e também 
para os dispositivos móveis;

• Desenvolvimento dos sites 
da FHS e SEDETEC na ferra-
menta Joomla;

• Processo de transferência do 
legado do Sistema Financeiro 
das bases de dados (SAFIC), 
atualmente existentes no 
computador de grande porte 
(Mainframe), para os servido-
res blades em plataforma bai-
xa, a fim de atender necessida-
des de consulta dos órgãos.

Controle da Regularidade Fiscal 
do Estado De Sergipe

A Regularidade jurídica, fiscal, eco-
nômico-financeira e administrati-
va dos entes federativos, perante à 
União, tornou-se condição indispen-
sável à contratação de empréstimos 
com organismos internacionais e à 

celebração de convênios para trans-
ferências voluntária de recursos fe-
derais ao Estado de Sergipe. Cabe 
à CGE/SE realizar o acompanha-
mento sistemático das ocorrências 
registradas no Serviço Auxiliar de 
Informações para Transferências 
Voluntárias (CAUC/STN), para evi-
tar que alguma restrição iniba o re-
cebimento de recursos da União.

Durante o exercício de 2014, foi 
constatada apenas uma pendência 
no CAUC/STN que impactou na 
transferência de recursos da União 
para o Estado de Sergipe, mas que 
foi prontamente sanada, deixando 
o Estado em condições de rece-
ber os recursos contratados com 
a União e organismos internacio-
nais, cujo valor recebido, até o 4º 
bimestre de 2014, superou R$ 228 
milhões.

Transparência e acesso à informa-
ção pública

O Governo de Sergipe mantém à dis-
posição dos cidadãos e da sociedade 
sergipana, por meio do endereço 
www.transparencia.se.gov.br, diver-
sas informações acerca da aplicação 
dos recursos públicos, a exemplo de 
planejamento, receitas, despesas, 
repasses aos poderes, relatórios da 
LRF, transferências aos municípios, 
dentre outras, conforme Lei Comple-
mentar nº 131/2009.

 De acordo com informações do 
Google Analystics, no período de 
maio/201O a novembro/2014, o Por-
tal da Transparência do Governo de 
Sergipe registrou 53 mil visitas (ci-
dadão/sociedade) e 881 mil consul-
tas às informações publicadas, cujos 
resultados demonstram a importân-
cia da transparência para o exercício 
da cidadania e à consolidação do Es-
tado Democrático de Direito, confor-
me gráfico abaixo:

Fonte: Google Analytics

Com o advento da Lei de Acesso à 
Informação – Lei Federal 12.527/2011, 
que passou a vigorar em 16 de 
maio/2012, a CGE/SE tem acompa-
nhado, diuturnamente, o atendimen-
to aos pedidos de informações apre-
sentados aos Órgãos e Entidades 
da Administração Estadual, garan-
tindo o livre acesso às informações 

demandadas pela sociedade civil e 
cidadãos, cujos resultados demons-
tram o registro de 833 pedidos de in-
formações, dos quais 821 foram aten-
didos, estando 12 em tramitação.

Os resultados do acesso às infor-
mações do Governo de Sergipe de-
monstram que a transparência pú-
blica é um valioso instrumento do 
acompanhamento dos atos e fatos 
da Gestão Estadual, cujos resulta-
dos colocam o Estado de Sergipe no 

mesmo patamar de desempenho do 
Governo Federal, ou seja, atendeu-se 
a mais de 98% dos pedidos apresen-
tados.

Parceria com o BIRD para moder-
nização do Controle Interno

O Governo de Sergipe, por meio da 
CGE, participou do Seminário “O 

http://www.transparencia.se.gov.br
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Controle Interno Governamental 
no Brasil — Velhos Desafios, Novas 
Perspectivas” organizado pelo Ban-
co Mundial em parceria com o Con-
selho Nacional do Controle Interno 
— CONACI, que teve o intuito de 
apresentar um panorama da situa-
ção atual do controle interno no Bra-
sil e propiciar a troca de experiências 
(nacionais e internacionais) para 
integração de objetivos comuns e a 
proposição de possíveis iniciativas a 
serem desenvolvidos de forma con-
junta com o Banco Mundial- BIRD.

Como resultado imediato do en-
contro obteve-se a “Carta de Foz do 
Iguaçu”, documento que sugere a 
construção de uma linha de finan-
ciamento para fomentar a efetivação 
de processos integrados de gestão 
pública, enfatizando a parceria com 
o Banco Mundial, no sentido de mo-
dernizar o Controle Interno brasi-
leiro, ampliando-se a capacidade da 
governança dos órgãos e entidades, 
e a constituição de um grupo de tra-
balho para a concretização de proje-
tos de interação. 
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