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APRESENTAÇÃO
A profunda crise econômica que o país atravessa, agravada por uma crise política sem

Tudo isso faz parte de um constante esforço de melhoria dos serviços prestados à po-

precedentes na história recente, finalmente chegou até nós. E isso obrigou o Governo

pulação, que minimizaram os efeitos da crise e garantem que Sergipe continue avan-

do Estado a tomar medidas difíceis, mas necessárias para garantir o funcionamento

çando.

da máquina administrativa e a continuidade das obras que vêm transformando, para
melhor, a vida de centenas de milhares de sergipanos.

Em um mercado nacional em retração, novas empresas se instalaram em Sergipe, e
em 2016 deveremos receber novos investimentos que diversificarão ainda mais a eco-

Ao mesmo tempo, nos esforçamos para transformar essa crise em uma oportunidade

nomia do estado. Tudo isso gerando empregos e ajudando a criar as condições que nos

de avanço. Demos início a um grande processo de modernização do Estado, tornando-o

tornam mais fortes e mais preparados para enfrentar os momentos difíceis.

mais eficiente e mais apto a dar melhores respostas à sociedade, sempre baseado nos
valores que norteiam este grande projeto de transformação, como a ética, a participa-

Essa é a principal mensagem deste Relatório: apesar de tudo, mantivemos as conquis-

ção popular e o compromisso com os mais pobres.

tas que fizeram o estado avançar nos últimos anos, e demos novos passos na construção de um Sergipe mais forte e mais justo. E graças a isso, podemos ter a esperança e

Este Relatório mostra que esse esforço rendeu bons frutos.

a convicção de que vamos avançar ainda mais nos dias que virão.

Mesmo com a crise, o trabalho do Governo não parou. Neste momento, temos mais de
70 grandes obras em andamento, espalhadas por todo o estado. Novas rodovias ampliam ainda mais o processo de integração e fortalecimento das diversas economias
regionais; obras abrangentes de saneamento garantem mais conforto e mais saúde; investimentos em educação melhoram cada vez mais os serviços e oferecem mais perspectivas para nossos jovens; a qualificação dos serviços de saúde leva mais qualidade
de vida para mais sergipanos.

Jackson Barreto de Lima
Governador do Estado de Sergipe

1
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1.PANORAMA GERAL
Para o Brasil, 2015 foi um ano de transição incompleta. O roteiro do ajuste
macroeconômico traçado pelo ministro
Joaquim Levy ainda no final de 2014
foi implementado apenas parcialmente
e com resultados muito inferiores aos
projetados. Ao final de 2015, Joaquim
Levy deixou o Ministério da Fazenda sem
que o Congresso Nacional tivesse posto
em votação propostas decisivas para o
ajuste das contas públicas, como a Desvinculação da Receita da União - DRU e a
recriação da Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras - CPMF.

as bases do crescimento e dar seguimento ao ciclo de desenvolvimento e
inclusão social iniciado em 2003.

O clima de conflagração entre as principais forças políticas após a eleição presidencial de 2014 concorreu para gerar
um ambiente de incerteza que turvou as
perspectivas do país superar a crise econômica.

O novo Ministro da Fazenda, Nelson
Barbosa, deverá apresentar até o final
de fevereiro um conjunto de medidas
visando sinalizar o compromisso do
governo federal com o ajuste fiscal ao
tempo em que acenará com medidas de
estímulos ao crédito com a finalidade
de reanimar a demanda agregada que
registrou queda acentuada nos últimos
trimestres.

O cenário externo
No início de janeiro de 2016, o prêmio
Nobel de Economia Joseph Stiglitz
publicou artigo intitulado O Grande
Mal-Estar Contínua. No parágrafo introdutório do artigo, Stiglitz sintetiza a
evolução da conjuntura global no ano
que passou. “O ano de 2015 foi duro
para todos. O Brasil entrou em recessão. A economia chinesa sofreu seus
primeiros solavancos sérios após quatro décadas de crescimento vertiginoso. A zona do euro conseguiu evitar o
colapso da Grécia, mas a sua semi-estagnação continuou, contribuindo para
o que certamente será visto como a
década perdida. Para os Estados Unidos, 2015 deveria ter sido o ano em
que finalmente se encerrou o capítulo
da Grande Recessão iniciada em 2008;
em vez disso a recuperação econômica
do país vem sendo medíocre”. E conclui
a descrição do panorama lembrando
que Christine Lagarde, a diretora-gerente do FMI, chamou a situação atual
da economia mundial de O Novo Medíocre (https://www.project-syndicate.org/
commentary/great-malaise-global-economic-stagnation-by-joseph-e--stiglitz-2016-01).

A turbulência política aparentemente
arrefeceu no final de 2015, mas a in-

A expectativa é que, superada a crise
política, o país possa, em 2016, relançar

O relatório anual Perspectivas Econômicas Globais, do Banco Mundial, em sua

A insegurança em relação à aprovação
das medidas de ajuste e a própria queda do nível de atividade em intensidade
muito superior à esperada geraram um
quadro de agravamento da situação das
finanças públicas e contribuíram para a
deterioração das expectativas econômicas. O quadro de incertezas foi o principal responsável por estender o período
recessivo além do que era previsto no
início de 2015.
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certeza permanece elevada no início de
2016 e contamina as perspectivas de
retomada da economia. Especialmente
ruim para as expectativas econômicas é
a indefinição em relação à aprovação das
medidas de ajuste das contas públicas.
As medidas propostas visam se contrapor à piora da situação fiscal nos últimos
dois anos. Algumas delas buscam elevar
as receitas da União, como a restauração da CPMF, a elevação da tributação
sobre bebidas e produtos de informática
e sobre ganhos de capital e a regularização da repatriação de recursos depositados no exterior mediante pagamento de imposto. Outras medidas estão
voltadas para a redução de despesas e
para atenuar a rigidez do orçamento,
como a limitação do teto remuneratório
e o fim do auxílio-permanência do funcionalismo e a Desvinculação de Receita
da União - DRU.
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edição de janeiro de 2016, tem como
subtítulo Transbordamentos em meio a
um fraco crescimento. O relatório afirma “que o crescimento mundial mais
uma vez ficou aquém das expectativas
em 2015”.
De fato, a alentada recuperação da
economia mundial de uma forma robusta ficou adiada mais uma vez. O produto
global desacelerou para 2,4%, em 2015,
frente aos 2,6% de 2014. O relatório
registra que o desempenho desapontador da economia mundial reflete, sobretudo, a desaceleração do crescimento nos países emergentes.
Especialmente danosos para aos
países emergentes foram os impactos da desaceleração do crescimento
da economia chinesa sobre os preços
das commodities agrícolas e minerais,

muito especialmente do petróleo.
O relatório do Banco Mundial, entretanto, renovou as expectativas de a
economia global volte a acelerar o
crescimento nos próximos anos, projetando uma taxa de expansão de 2,9%,
em 2016, que deverá ser seguida em
2017 e 2018 por taxas anuais de 3,1%. O
documento ressalva, todavia, que essas
projeções estão sujeitas a alguns riscos,
entre eles a possibilidade de uma desaceleração desordenada em grandes
economias de mercados emergentes,
como a China, e que mudanças repentinas nas condições de financiamentos
externos podem provocar turbulências
em países emergentes.

renda quanto nos países em desenvolvimento. Entre os primeiros, a taxa de
crescimento deverá se elevar de 1,6%,
em 2015, para 2,1%, em 2016, enquanto nos países em desenvolvimento a
taxa deverá alcançar 4,8%, em 2016,
frente aos 4,3% de 2015.
Alguns dos maiores países emergentes,
como o Brasil e a África do Sul, além da
Rússia e Canadá, foram muito afetados
pela continuidade da desaceleração do
crescimento da China e apresentaram
desempenhos especialmente problemáticos (Ver Tabela). Há expectativa,
todavia, que as economias emergentes
deverão retomar gradualmente o crescimento entre 2016 e 2017.

O relatório do Banco Mundial projeta para 2016 aceleração moderada no
crescimento, tanto nos países de alta

Item

2013

2014

2015

2016*

2017*

2018*

Mundo

2,6

2,6

2,4

2,9

3,1

3,1

Alta renda

1,2

1,7

1,6

2,1

2,1

2,1

EUA
Zona do Euro

1,5
-0,2

2,4
0,9

2,5
1,5

2,7
1,7

2,4
1,7

2,2
1,6

Reino Unido

2,2

2,9

2,4

2,4

2,2

2,1

Rússia

1,3

0,6

-3,8

-0,7

1,3

1,5

Japão

1,6

-0,1

0,8

1,3

0,9

1,3

Países em desenvolvimento
China

5,3

4,9

4,3

4,8

5,3

5,3

7,7

7,3

6,9

6,7

6,5

6,5

América Latina e Caribe

3,0

1,5

-0,7

0,1

2,3

2,5

Brasil

3,0

0,1

-3,7

-2,5

1,4

1,5

México

1,4

2,3

2,5

2,8

3,0

3,2

África do Sul

2,2

1,5

1,3

1,4

1,6

1,6

Fonte. Worldbank. Perspectiva econômicas globais, Janeiro de 2016.
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O resultado do PIB do terceiro trimestre
de 2015, último resultado disponível,
representou uma aceleração abrupta no
ritmo de queda do nível de atividade da
economia brasileira, na série que compara com igual trimestre do ano anterior. O PIB do segundo trimestre caiu 3%,
na comparação com igual trimestre de
2014, e o do terceiro trimestre recuou
4,5% (ver Gráfico).
O desempenho negativo do consumo

16

Taxa de crescimento trimestral do PIB
e do Consumo das Famílias em relação
ao mesmo trimestre do
ano anterior (%)

4,0
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3,5
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2,9
2,3

2
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0,6
0,1

0
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0
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-10
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-15
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-3,0
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Fonte: IBGE. CNT.
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Uma mudança acentuada na paridade
cambial, como ocorreu com a moeda
brasileira ao longo de 2015, gera importantes efeitos sobre o comércio exterior
e sobre o nível de atividade doméstica;
alguns deles se manifestam prontamente, enquanto outros somente se completam no médio e o no longo prazo. Os
especialistas do comércio exterior brasileiro estimam que o impacto de uma
depreciação da moeda nacional sobre as

O saldo comercial de 2015 somou US$
19,7 bilhões, interrompendo a tendência de encolhimento iniciada ainda em
2007. Os resultados foram especialmente ruins em 2013 e 2014, quando
foram obtidos, respectivamente, superávit de apenas US$ 2,3 bilhões e
déficit de US$ 4,1 bilhões.
A inversão do saldo de negativo para
positivo entre 2014 e 2015 decorreu
de uma queda muito acentuada nas im-

-4.054
2014

2015

2.286
2013

19.395
2012

2011

2010

19.685

29.793

25.272
2009

2007

2004

2003

10.000

20.147

24.958

13.196

20.000

2008

46.457
2006

40.032

44.929
24.878

30.000

-10.000

Os resultados da balança comercial brasileira de 2015 refletem não apenas os
impactos da mudança no câmbio sobre
as exportações e importações, como
captam os efeitos da queda dos preços
internacionais dos principais produtos
da nossa pauta exportadora. Não menos
importantes foram os efeitos sobre as
compras externas decorrentes da queda
do poder de compra da população e da
retração da taxa de investimentos, ambas causadas pela recessão.

33.842

40.000

2002

A influência sobre a inflação interna é
bem mais rápida. Por essa razão, a desvalorização da moeda causa uma perda
quase que imediata no poder de compra da população, com desdobramentos negativos sobre o nível de atividade
econômica. Os efeitos positivos tendem
a demorar mais.

2005

50.000

Fonte: IBGE. CNT.

Comércio exterior

5
4

Taxa de crescimento trimestral do PIB
e dos componentes do dispêndio em
relação ao mesmo trimestre do ano
anterior (%)

Balança Comercial Brasileira. Em US$ milhões.

2.685

Depois de cair 1,5% no primeiro trimestre do ano, em relação a igual período de 2014, o consumo das famílias
acentuou as perdas, despencando 3%,
no segundo trimestre, e caiu 4,5% no
terceiro trimestre. Para um componente da despesa que representa mais de
60% do total uma queda tão acentuada gera impactos muito intensos para
o conjunto da economia e contamina
o desempenho dos demais itens do
dispêndio, que dependem do nível da
atividade doméstica

exportações apresenta uma defasagem
temporal de seis a nove meses.

2001

Ainda que a evolução do cenário externo
tenha inserido componentes negativos
no desenrolar dos acontecimentos, o
ambiente político interno tem sido aparentemente o fator mais decisivo para
o agravamento do quadro econômico.
Enquanto o impasse com o Congresso
Nacional paralisa o governo, adia-se o
encaminhamento de questões prementes e aprofunda-se a insegurança sobre
o futuro do país. Indicadores econômicos ruins e desarranjos políticos se
alimentaram mutuamente ao longo do
ano e colocaram sob ameaça parcela
dos ganhos sociais e econômicos que
a população obteve nos últimos doze
anos.

A Formação Bruta de Capital Fixo (investimentos realizados na aquisição de
máquinas, equipamentos, construção
e veículos automotivos não residenciais) que vinha se retraindo desde o
segundo trimestre de 2014, despencou nos três primeiros trimestres de
2015. O recuo no terceiro trimestre alcançou 15%, refletindo a crise na atividade industrial e o clima de crescente
insegurança que prevalece no cenário
interno.

-732

A evolução da economia brasileira em
2015 fugiu quase completamente ao
que se desenhava no início do ano: PIB,
vendas no varejo, inflação e déficit público apresentaram comportamentos muito
distintos dos esperados.

das famílias foi o dado mais surpreendente no comportamento recente do
PIB. O consumo das famílias já vinha
desacelerando o seu crescimento desde
o segundo trimestre de 2014, mas o recuo que apresentou em 2015 foi a principal causa da queda abrupta do nível
da atividade econômica

2000

Brasil

Fonte: MDIC-SECEX

portações, mais intensa do que no valor das exportações. A retração no valor
das compras externas foi de US$ 57,7
bilhões, enquanto as vendas ao exterior
recuaram US$ 34 bilhões. Em termos
relativos as importações caíram 25,2%
e as exportações, 15,1%.
A continuidade de queda nas exportações em 2015, todavia, não significa
que a mudança no câmbio não teve efeitos benéficos sobre o comércio exterior,
seja em relação às importações, seja no
que diz respeito às próprias vendas externas.
Para o comércio exterior brasileiro, a
desaceleração da economia chinesa foi
impactante. As exportações brasileiras para aquele país caíram 12,3% em
2015, depois de terem recuado 11,7%
em 2014. O impacto da deterioração
no cenário externo sobre a cotação
de nossos principais produtos não foi
menos danoso. O preço da soja exporta-

da despencou de US$ 509 por tonelada,
em 2014, para US$ 386 por tonelada,
em 2015, retração equivalente a 24%.
No caso do minério de ferro, produto
líder das exportações brasileiras até
2013, a cotação internacional caiu 51%,
em 2015, e 64% em dois anos. Até dois
anos atrás, esses dois produtos respondiam por cerca de 1/5 de nossas exportações totais.
Para alguns produtos, a depreciação de
nossa moeda mais do que compensou a
queda da cotação externa; em outros,
como no caso do minério de ferro, atenuou as perdas.
As atividades que tradicionalmente vendem parcelas importantes da produção
ao mercado externo não deixaram de
responder ao novo patamar de câmbio,
em parte buscando alternativas à retração do mercado interno.
Se o valor das exportações recuou 15,1%
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ao longo do ano, as exportações físicas
apresentaram uma expansão de 10,6%.
O volume de exportações de soja teve
incremento de 18,9%, o de minérios de
ferro cresceu 7%, o de pasta química de
madeira, 8,6%, e o de milho em grão,
40,1%.
O volume exportado reagiu desde então, mas o valor exportado apresentou
trajetória inversa, registrando queda
abrupta por conta da baixa nas cotações
das commodities no mercado externo.
A comparação entre exportações em
valor e em volume dá uma dimensão
do impacto da crise externa sobre a
evolução de nossas exportações e ao
mesmo tempo do esforço feito para
ampliá-las. Como em geral há uma defasagem temporal entre seis e nove
meses entre a depreciação cambial e
o estímulo às exportações, é razoável
considerar que os efeitos da mudança
na paridade cambial estão apenas
começando e que o volume e o valor exportado deverão ser impulsionados nos
próximos meses, mesmo diante de uma
conjuntura externa problemática.
Emprego e Renda

A economia brasileira encerrou o ano
de 2015 com o corte de 1,5 milhão de
empregos formais celetistas. Ainda que
a eliminação de empregos tenha sido
mais intensa na indústria de transformação e na construção civil, a recessão
se alastrou por todos os setores da
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Índices do valor das exportações e do volume físico exportado em doze
meses e da taxa de câmbio real e efetiva (junho de 2011=100)

Saldo de emprego formal no Brasil em 2015.

Fonte: Banco Central, para o câmbio e MDIC para as exportações. Obs: A série do câmbio em doze
meses foi calculada a partir da média simples das taxas de câmbio efetivas e reais mensais.

A queda no emprego formal atingiu todos os estados Brasileiros, sem exceção.
No Nordeste, foram fechadas 254.402
vagas formais, em uma retração de
3,74% no estoque de emprego formal,
mesma taxa da média brasileira. Na
região Nordeste, o pior desempenho foi
o do Estado de Pernambuco, que cortou
89.561 postos de trabalho formais, uma
retração de 6,43%, seguido pela Bahia,
com a eliminação de 75.286 empregos
formais, queda de 4,11%. O Mercado
de trabalho de Sergipe também foi impactado, com a retração de 1,68% dos
empregos formais. Mesmo sendo um
resultado negativo, cabe destacar que o
recuo do emprego formal de Sergipe foi
quinto menor do país.

Fonte: MTE-CAGED

economia, com a exceção do setor agropecuário.
A queda do emprego formal em 2015
interrompeu o mais longo ciclo de geração de emprego formal que a economia brasileira já conheceu. O Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados
- CAGED assinalou o saldo negativo de
1.542.371 empregos formais, equivalentes a uma retração de 3,74%. Em
termos absolutos, os setores que mais
cortaram emprego formal foram a indústria de transformação, -608.878, e a
construção civil, -416.959, mas as perdas no comércio e no setor de serviços
também foram muito expressivas. Em
termos relativos, as quedas mais acen-
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tuadas ocorreram na construção civil,
que perdeu 13,60% dos empregos no
período, a indústria de transformação,
com corte de 7,41% e a indústria extrativa mineral, -6,33%.
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Taxa de crescimento do emprego formal nos Estados em 2015.

A Pesquisa Nacional de Amostral Domiciliar - PNAD contínua de outubro de
2015 mostra que não apenas o emprego formal caiu no país como também o
emprego informal. O conjunto da população ocupada no Brasil sob qualquer
tipo de vínculo no mercado de trabalho
também apresentou recuo. Na comparação entre o trimestre agosto-outubro
de 2015 e agosto-outubro de 2014, a
população ocupada diminuiu em 285
mil pessoas, mesmo com o contingente
de pessoas na força de trabalho (ocupadas ou procurando trabalho) tendo aumentado em 2,2 milhões de pessoas.

Brasil. Ocupação da força de trabalho. Agosto-Outubro de 2015

A PNAD Contínua estimou que o emprego no setor privado com carteira recuou 1,18 mihões entre agosto-outubro
de 2014 e mesmo período de 2015. O
emprego no setor privado sem carteira
cortou 214 mil vagas no período. A perda do vínculo empregatício fez com que
913 mil pessoas buscassem ocupação
por conta própria e outros 219 mil passassem a ser empregadores, totalizando 1,1 milhão de pessoas que procuraram alternativas ao corte do emprego.

Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar Contínua, outubro de 2015
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Em termos setoriais, as atividades industriais e um amplo grupamento do setor de serviços, que abrange atividades
financeiras, de comunicação, de pessoal
terceirizado e outros serviços profissionais foram os que mais encolheram as
ocupações.
As atividades que mais ampliaram ocupações, em geral, foram àquelas categorias de trabalhadores por conta própria ou empregador, foram comércio,
transporte, alojamento e alimentação e
serviços sociais, educação, saúde e outros.
Sergipe
No contexto regional, Sergipe seguiu
liderando entre os estados no que se
refere ao Produto Interno Bruto per ca-

pita. No último dado disponível, referente a 2013, publicado pelo IBGE, em novembro de 2015, Sergipe atingiu o PIB
per capita de R$ 16.028,28, o melhor do
Nordeste. Sergipe permaneceu à frente
dos grandes estados da região como
Bahia, Pernambuco e Ceará. Em segundo lugar ficou o Rio Grande do Norte e
em terceiro, Pernambuco. O PIB per capita de Sergipe superou a média da região Nordeste, que foi de R$ 12.954,80,
em 23%.
A economia de Sergipe não deixou de
ser afetada pelos impactos da crise da
economia nacional e pela piora do cenário internacional. As atividades industriais e de comércio no Estado se ressentiram da perda do poder de compra
da população, afetando negativamente

Sergipe. Evolução das Receitas do Fundo de Participação do Estado e do ICMS
em 2014 e 2015, a preços de dezembro de 2015.

o mercado de trabalho.
A produção agrícola, que em 2014 se
recuperava da estiagem iniciada ainda
2011, também foi impactada por um
novo período de estiagem no segundo
semestre de 2015, frustrando a produção de algumas das principais culturas
do semiárido. Entre as principais culturas agrícolas do Estado cabe destacar o
desempenho positivo da cana-de-açúcar
que apresentou crescimento de 6% no
ano de 2015. O período de fortes chuvas
incidentes no início de 2016 encheu os
barreiros e as aguadas em todo o estado
e abre a perspectiva de recuperação da
economia agrícola da região sertaneja.

Comércio exterior
Estimuladas pela depreciação do real, as
exportações sergipanas apresentaram
uma recuperação muito expressiva em
2015. O valor das exportações do Estado aumentou de US$ 78 milhões, em
2014, para US$ 95,6 milhões, em 2015,
uma expansão de 22,7%. As importações, por sua vez, recuaram de US$
230,3 milhões para US$ 213,8 milhões,
no período. Com isso, o saldo negativo
no comércio exterior do estado caiu de
US$ 152,3 milhões, em 2014, para US$
118,2 milhões em 2015.

Fonte: MDIC-SECEX

A queda do nível de atividade econômica no âmbito nacional solapou as receitas decorrentes das transferências
constitucionais. No front interno, a arrecadação dos principais tributos estaduais, como o ICMS, também foi afetada
negativamente.

Sergipe. Valor das Exportações em US$ milhões.

Em termos reais, a receita do Fundo de
Participação dos Estado - FPE recuou
3,4%, ao longo de 2015, e a arrecadação do ICMS caiu 2,7% nos primeiros
onze meses de 2015 em comparação a
igual período de 2014

Fonte: STN para o FPE e Confaz para o ICMS.
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Sergipe. Valor das Exportações em US$ milhões.

As exportações de suco de laranja concentrado apresentaram recuperação
notável em 2015, tendo apresentado
crescimento de 83,4% em relação ao
ano anterior (ver Tabela). Em termos
de quantidade, as exportações do suco
de laranja concentrado mais do que dobraram, com crescimento de 101,6%.
As exportações de suco de abacaxi e de
açúcar apresentaram também crescimento muito expressivos, tanto em termos quantitativos como em termos de
valor.

Fonte: MDIC-SECEX
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Sergipe: os dez produtos mais importantes na pauta de exportações de 2015

vestimentos muito ampla com recursos
de projetos como Sergipe Infraestrutura, Sergipe Cidades, Proinveste, Águas
de Sergipe, Prodetur e outros, que asseguram recursos para importantes obras
no interior e em Aracaju.
No segmento de turismo, estão sendo realizados investimentos da ordem
de cinquenta milhões de reais em infraestrutura, dentre eles, com o apoio
do Ministério do turismo, a reforma e
ampliação do Centro de Convenções –
que será um dos mais modernos do país,
todo climatizado, tratamento acústico,
amplo estacionamento e capacidade
para receber eventos com até cinco mil
pessoas.

Outros investimentos importantes para
o desenvolvimento da cadeia produtiva
do turismo são a construção de orla na
barragem Dionísio Machado, em Lagarto; a construção da orla em Laranjeiras;
e, a climatização do Centro de Ginástica
anexo ao Batistão.
No âmbito do Prodetur encontram-se
em andamento ou contratação a construção de orla de Canindé do São Francisco, a
reforma do centro de turismo, no centro
de Aracaju; o esgotamento sanitário e
a orla do Povoado Crasto, no município
de Santa Luzia do Itanhy, a contenção
da orla da Caueira em Itaporanga; atracadouros em Aracaju, Indiaroba, Santa
Luzia, Poço Redondo, Nossa Senhora

do Socorro e a construção do Largo da
Gente Sergipana, em frente ao Museu
da Gente Sergipana.
Encontram-se em andamento, em Aracaju e no interior do Estado, outros importantes investimentos em infraestrutura, como o Sistema Viário do Centro
Administrativo Governador Augusto
Franco, com recursos do PROINVESTE
da ordem de R$ 18,2 milhões; a conclusão da rodovia ligando a Avendia
Santa Gleide a BR-235 (Nova Entrada
de Aracaju), no montante de R$ 24 milhões; e a construção do Novo Terminal
Pesqueiro próximo ao Mercado Central,
R$ 7,3 milhões.

Fonte: MDIC-SECEX
Investimentos privados
Para se contrapor aos efeitos da crise econômica, o Governo de Sergipe
intensificou o trabalho de prospecção
de empresas para se instalarem no
Estado. Entre os principais empreendimentos previstos para se instalar no
Estado nos próximos anos podem se
destacados a Fábrica de Cimentos Apodi (Grupo Dias Branco), com início das
obras previsto em 2016, no município de
Santo Amaro das Brotas, em um investimento de cerca de um bilhão de reais; a
Indústria Vidreira do Nordeste (IVN), do
Grupo Saint Gobain, no município de Estância, investimento de R$ 300 milhões,
com previsão de inauguração em 2016;
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e, ainda no final de 2015, foi inaugurado
o Home Center Ferreira Costa, terceira
maior loja de material de construção do
grupo varejista, uma das maiores lojas
do setor de toda região Nordeste.
Na entrada do Alto Sertão, no município
de Nossa Senhora da Glória, será instalada a Ibra Rações, com capacidade de
processar parte expressiva da produção
do milho de Sergipe, visando abastecer
o mercado da região Nordeste.
Cabe destacar também a instalação, a
partir de 2016, da Usina Termoelétrica
- UTE Porto de Sergipe, no município da
Barra dos Coqueiros, empreendimen-
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to do consórcio liderado pelo Grupo
Genpower, com a geração de energia a
partir do gás natural. É um investimento
da ordem de três bilhões de reais. Tratase da maior usina termoelétrica atualmente em implantação no Brasil. Para
viabilizar o seu funcionamento será instalado no Porto de Sergipe um terminal
de regaseificação, com capacidade excedente ao consumo da UTE, o que poderá viabilizar a implantação no Estado
de novas unidades industriais intensivas
em energia.
Investimentos públicos
É importante observar que o Estado de
Sergipe conta com uma carteira de in-
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Também estão em andamento os investimentos na construção da 2ª Etapa
da Orla do Bairro Industrial; a Ligação
entre o Viaduto do DETRAN e a Avenida Gasoduto, com extensão de cinco
quilômetros; a construção do Centro
Especializado em Reabilitação (CER IV),
também recursos do PROINVESTE, da
ordem de R$ 15,3 milhões.
No interior, podem ser destacados a
construção, em andamento, da rodovia
Itabaiana / Itaporanga D’Ajuda, com
investimentos no montante de R$ 58

milhões; a Implantação do Contorno
Norte de Itabaianinha, com extensão
de 6,90 km; a Reforma e Ampliação do
Mercado Municipal de Lagarto: R$ 16,9
milhões; e a Rodovia Japoatã/Propriá;
entre outras. Na área de abastecimento
de água e saneamento, os investimentos
são muito expressivos, sem paralelo com
qualquer outro período recente: o Projeto Águas de Sergipe prever intervenções
na área de saneamento e recursos hídricos em vinte e seis cidades integrantes
da bacia do rio Sergipe. Dentre outros investimentos, destacam-se a Implantação

do Sistema de Esgotamento Sanitário de
Itabaiana, que em sua 1ª etapa prevê recursos da ordem vinte e dois milhões de
reais para realizar cinco mil ligações de
esgoto e a implantação do Sistema de
Esgotamento Sanitário de Nossa Senhora das Dores.
O Governo do Estado está investindo
também na ampliação do sistema de esgotamento de Lagarto, com recursos de
R$ 91 milhões, atingindo uma cobertura
de 90% dos domicílios do município; a
implantação do Sistema de Esgotamen-

to Sanitário da Zona de Expansão de
Aracaju, com investimento de R$ 35,9
milhões; o esgotamento sanitário em N.
Sra do Socorro (Sede, São Braz, Piabeta,
Conj. João Alves), recursos da ordem de
R$ 7 milhões; a ampliação do Sistema
Integrado de Abastecimento de Água do
Alto Sertão, trecho Ribeirópolis e Moi-
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ta Bonita, com recursos alcançando R$
74,39 milhões; a ampliação do Sistema
Integrado de Abastecimento de Água da
Sertaneja, trecho Aquidabã – R$ 13,26
milhões e, a ampliação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de
Tomar do Geru – R$ 69 milhões.

A expectativa é que a transição da economia brasileira para se tornar mais competitiva se complete em 2016, abrindo o
caminho para que o país retome a trilha
do crescimento com inclusão social que
se viu ameaçada pela crise.
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PERFIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PODER EXECUTIVO
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2.1.IDENTIDADE ESTRATÉGICA
O ano de 2015 marcou o início da atual Administração do Estado e com ele
a necessidade de se elaborar toda a estratégia de Governo para os próximos
quatro exercícios.
Já nos primeiros meses do ano, a SEPLAG,
por meio da Superintendência de Programação Econômica e Orçamento (SPEO),
visitou todas as Secretarias Estaduais em
oficinas que mobilizaram cerca de 350
servidores, das Secretarias e Entidades
Vinculadas. Nessas oficinas, após a disseminação da Missão, Visão de Futuro e
Valores do Governo, era apresentada a
metodologia integrada de planejamento que orientou a elaboração do Plano
Plurianual (PPA) 2016-2019 e das ações
orçamentárias para 2016, tomando por
base os Compromissos de Governo –
aqueles projetos que irão marcar a atual Gestão, pela transformação que irão
proporcionar nas vidas das pessoas.
A partir da reflexão que todos os órgãos
fizeram sobre os Compromissos de
Governo, alinhados à Missão e Visão
de Futuro, a equipe da SPEO empreendeu esforços para elaboração do Plano Estratégico do Governo de Sergipe
para 2015-2018. Foram analisados os
desafios de cada área e, a partir dos
Compromissos, definiu-se os objetivos
de Governo, procurando estabelecer
as metas que darão feição material a
esses objetivos. O Governo do Estado
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definiu como Missão: “Cuidar das pessoas - especialmente pela elevação da
qualidade na prestação dos serviços
de saúde, educação e segurança pública – promover os valores culturais e
construir um futuro de prosperidade
em base sustentável e inclusiva de Sergipe”. Essa Missão foi dividida em dois
eixos estratégicos: Cuidar das Pessoas
– abarcando dimensões sociais essenciais que potencializam a qualidade de
vida da população e o amplo exercício
da cidadania; e Construir o Futuro – que
reúne uma série de políticas públicas
capazes de promover o desenvolvimento de Sergipe de forma sustentável, com
respeito aos valores culturais da gente
sergipana, mas especialmente voltadas ao aumento da competitividade da
agricultura, da indústria e do setor de
comércio e serviços do estado.

O Planejamento Estratégico 20152018 elegeu dezessete Compromissos prioritários, a saber:
1. Garantir atendimento de qualidade
em toda rede estadual de saúde, especialmente na atenção hospitalar e especializada;
2. Implantar o Hospital Especializado
em Câncer “Governador Marcelo Déda
Chagas”;
3. Implantar o Centro Especializado em
Reabilitação – CER IV;
4. Reduzir os índices de analfabetismo
no Estado de Sergipe;
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5. Melhorar a qualidade do ensino básico na Rede Estadual de Ensino;
6. Reduzir os índices de mortes violentas no Estado, especialmente da taxa de
homicídios;
7. Aumentar a oferta de habitação popular;
8. Identificar e reduzir o número de
famílias que se encontram em situação
de extrema pobreza e de vulnerabilidade social, garantindo seus direitos;
9. Universalizar o abastecimento de
água e expandir a rede de coleta e tratamento de esgoto;
10. Assegurar a destinação adequada
dos resíduos sólidos;
11. Implantar o corredor turístico do
Litoral Norte e ampliar a infraestrutura
dos principais roteiros turísticos;
12. Ampliar a Assistência Técnica e Extensão Rural, Pesquisa e Defesa Agropecuária para os Agricultores Familiares;
13. Investir na Mobilidade Urbana da
Região Metropolitana;
14. Implantar o Complexo Portuário-Industrial de Sergipe e adensar as Cadeias
Produtivas de Petróleo, Gás e Fertilizantes;
15. Promover a interiorização da infraestrutura econômica;
16. Fomentar a ciência, tecnologia e
inovação em Sergipe como mecanismo
de qualificação das políticas públicas
e de promoção do desenvolvimento
econômico e social;
17. Valorizar o servidor público e modernizar a gestão pública estadual.

Neste contexto, o PPA 2016-2019 foi
construído utilizando a metodologia de
integração do estratégico, do tático e do
operacional, substanciado pelo Planejamento Estratégico, pelo PPA e pela Lei
Orçamentária Anual (LOA). Sendo assim,
os Compromissos de Governo se destacam no Plano Estratégico, o PPA traz
os objetivos e metas para alcance dos
Compromissos e a LOA, as ações que
concretizarão esses propósitos. Esses
instrumentos sintetizam o conjunto de
realizações que este Governo pretende
deixar como legado para os sergipanos
ao final de sua Administração.
2.2.ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A Administração Pública Estadual, compreendendo os órgãos e as entidades
que atuam na esfera do Poder Executivo, tem a finalidade de atender as demandas do povo sergipano, por meio de
ações que possibilitem a melhoria das
suas condições socioeconômicas e o
desenvolvimento do Estado.
O Poder Executivo Estadual teve a sua
estrutura organizacional modificada e
redefinida nos termos da Lei nº 7.950,
de 29 de dezembro de 2014, unificando
secretarias e extinguindo as subsecretarias; também autorizou a fusão, incorporação, transformação ou extinção
de entidades da administração indireta. A Administração Pública Direta
passou a ser composta por dezesseis
Secretarias de Estado e por dois

órgãos a elas equiparados.
Conforme a Lei nº 7.950, a estrutura
organizacional do Poder Executivo Estadual ficou assim definida:
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA:
1. Governadoria Estadual – GE:
1.1. Secretaria de Estado da Casa Civil
– SECC;
1.1.1. Gabinete Militar – GM.
1.2. Secretaria de Estado de Governo –
SEGOV;
1.3. Secretaria de Estado da Comunicação Social – SECOM;
1.4. Controladoria-Geral do Estado –
CGE.
2. Vice-Governadoria Estadual – VGE:
2.1. Gabinete do Vice-Governador –
GVG.
3. Secretarias de Estado de Natureza
Instrumental ou de Gestão
Estratégica:
3.1. Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAG;
3.2. Secretaria de Estado da Fazenda –
SEFAZ.
4. Secretarias de Estado de Natureza
Operacional:
4.1. Secretarias de Estado com atuação nas áreas de Desenvolvimento
Social e Ambiental:
4.1.1. Secretaria de Estado da Mulher,
da Inclusão e Assistência Social, do Trabalho e dos Direitos Humanos – SEIDH;
4.1.2. Secretaria de Estado da Educação
– SEED;

4.1.3. Secretaria de Estado da Saúde –
SES;
4.1.4. Secretaria de Estado da Cultura –
SECULT;
4.1.5. Secretaria de Estado do Turismo e
do Esporte – SETESP;
4.1.6. Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e dos Recursos Hídricos –
SEMARH.
4.2. Secretarias de Estado com atuação nas áreas de Defesa Social,
Justiça e Cidadania:
4.2.1. Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP;
4.2.2. Secretaria de Estado da Justiça e
de Defesa ao Consumidor – SEJUC;
4.3. Secretarias de Estado com atuação nas áreas de Desenvolvimento
Econômico, Tecnologia, Agricultura,
Energia, Habitação, Saneamento,
Recursos Hídricos, Infraestrutura e
Logística:
4.3.1. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e
Tecnologia - SEDETEC;
4.3.2. Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca - SEAGRI;
4.3.3. Secretaria de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano – SEINFRA.
5. Órgão Institucional de Representação e Consultoria Jurídicas:
5.1.Procuradoria-Geral do Estado – PGE.
II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:
1. Autarquia:
1.1. Junta Comercial do Estado de Ser-
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gipe – JUCESE.
2. Autarquias Especiais:
2.1. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe – SERGIPEPREVIDÊNCIA;
2.2. Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe – IPESAÚDE;
2.3. Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe – ITPS;
2.4. Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe –
DER/SE;
2.5. Departamento Estadual de Trânsito
de Sergipe – DETRAN/SE.
2.6. Administração Estadual do Meio
Ambiente – ADEMA.
2.7. Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe – AGRESE.
3. Fundações Públicas:
3.1. Fundação Renascer do Estado de
Sergipe – RENASCER.

3.2. Fundação Aperipê de Sergipe –
FUNDAP/SE.
3.3. Fundação de Apoio à Pesquisa e à
Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe – FAPITEC/SE.
4. Fundações Estatais de Direito
Privado:
4.1. Fundação Hospitalar de Saúde –
FHS;
4.2. Fundação de Saúde “Parreiras Horta” – FSPH;
4.3. Fundação Estadual de Saúde – FUNESA.
5. Empresas Públicas:
5.1. Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe – EMDAGRO.
5.2. Empresa de Desenvolvimento
Sustentável do Estado de Sergipe –
PRONESE;
5.3. Serviços Gráficos de Sergipe – SEGRASE;
5.4. Empresa Sergipana de Turismo S.A.

– EMSETUR.
5.5. Empresa Sergipana de Tecnologia
da Informação – EMGETIS.
6. Sociedades de Economia Mista:
6.1. Banco do Estado de Sergipe S.A. –
BANESE.
6.2. Companhia de Desenvolvimento
Econômico de Sergipe – CODISE;
6.3. Sergipe Energias Renováveis e Gás
S.A. – SERGÁS;
6.4. Companhia de Desenvolvimento de
Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe
– COHIDRO;
6.5. Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO;
6.6. Companhia Estadual de Habitação e
Obras Públicas – CEHOP.

2.3. GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS
Limites da Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF
No que se refere à LRF, o Estado de
Sergipe cumpriu todos os limites máximos dos indicadores, destacando-se
a despesa líquida total de pessoal, a

qual representou 58,21% da receita
corrente líquida, sendo: 47,82% do Poder Executivo, 5,52% do Poder Judiciário, 2,94% do Poder Legislativo e 1,93%
do Ministério Público. Na sequência é
apresentado o detalhamento dos indicadores e seus respectivos limites da LRF.

Quadro de indicadores da LRF 2015

Análise das Receitas e Despesas do Estado
A Receita Total do Estado atingiu um
montante de R$ 7.266,7 milhões, representando uma queda nominal de
3,2%, a qual, descontada a inflação pelo
IPCA, amplia-se para uma queda real de
12,6%, quando comparada com 2014.

Gastos com Educação e Saúde
Em 2015, o Estado gastou cerca de
R$ 1.528,2 milhões com educa-

ção, representando um crescimento
de 10,4% nos gastos de 2014 e um
percentual de 26,58% das receitas re-

Análise dos gastos com educação e saúde em 2014 e 2015

Fonte: SEFAZ / Superintendência de Finanças Públicas
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sultantes de impostos, superando o
percentual mínimo constitucional previsto de 25,0%. A saúde, por sua vez,
consumiu cerca de R$ 713,0 milhões,
significando um crescimento de 2,9%
frente às despesas de 2014 e também
superando o mínimo constitucional
de 12,0%, atingindo um percentual de
12,40%.

Por conseguinte, contribuíram positivamente para amenizar tal resultado as
seguintes rubricas destacadas: as receitas próprias, que cresceram de uma
forma geral (ICMS: 6,7%, IPVA: 19,8%,
ITCMD: 63,2% e Taxas: 48,8%) e as
receitas patrimoniais que cresceram
9,5%.
Já negativamente, tivemos as Receitas
de Capital que arrecadaram R$ 532 milhões a menos (queda de 76,8%), principalmente, devido à queda de 97,4%
no valor recebido de Convênios com
a União; as Receitas de Royalties, que
devido à operação de antecipação que
ocorreu em 2014, apresentou uma receita R$ 80 milhões a menor em 2015
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(queda de 44,8%); e, o Fundo de Participação dos Estados - FPE, nossa principal receita (representa 44% da Receita
Total do Estado), que apresentou um
resultado pífio em 2015, com crescimento nominal de 5,2% e queda real
de 4,9%.

Destarte, deduzindo-se a Despesa Total
da Receita Total, Sergipe apresentou, em
2015, um déficit de R$ 294,0 milhões,
representando uma queda nominal de
515,3% quando comparado com 2014,
tendo em vista que naquele ano havia

obtido um superávit de R$ 70,8 milhões.
Vide a seguir, um balanço resumido dos
anos de 2014 e 2015, descrevendo mais
detalhadamente todos estes resultados
analisados.

Balanço Resumido do Estado de Sergipe em 2014 e 2015

Em suma, o Estado de Sergipe, na atual
conjuntura de crise econômica, por esforço próprio, tem conseguido manter e
crescer suas receitas próprias. Todavia,
por ser ainda muito dependente economicamente dos recursos da União, que
caíram ou foram abaixo do esperado, o
Estado acabou por apresentar uma Receita Total em 2015 menor do que a de
2014.
As despesas de 2015 foram na ordem
de R$ 7.560,7 milhões, representando um crescimento nominal de 1,6%
frente 2014. E, colaboraram, primordialmente, para tal resultado, os valores alcançados pelos seguintes grupos
de despesas: as Despesas de Pessoal
e Encargos Pessoais que aumentaram
2,7%; e, as despesas com os Juros e
Amortização da Dívida que cresceram
cerca de 13,6%. Destaque para a redução nos Investimentos e Inversões
Financeiras do Estado de aproximadamente R$ 172 milhões, representando
um recuou de 33,0% no comparativo
com 2014. A Despesa Total do Estado
precisou ser enxugada e contida frente
o quadro de queda de receitas.
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Análise da Arrecadação (Principais
Tributos)
A arrecadação do principal tributo estadual, o Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Prestação de ServiçosICMS, o qual representa aproximada-

mente 81% da receita tributária e 38%
da receita total do Estado, no período de
janeiro a dezembro de 2015, apresentou uma arrecadação de R$ 2.786,9
milhões, representando um crescimento nominal de 6,72% e uma queda real

de 2,11% (descontada a inflação pelo
IPCA), comparativamente com o mesmo
período do exercício anterior. Vide abaixo informações mais detalhadas dos resultados obtidos entre 2012 e 2015.

Análise da arrecadação mensal de ICMS de 2012 a 2015

Meses

ICMS 2012

ICMS 2013

ICMS 2014

ICMS 2015

Cresc.
Nom.

Jan

193.885.182

221.421.057

243.421.948

248.415.450

2,05%

IPCA
Ac.
12
meses
-4,75% 7,14%

Fev

165.815.668

201.443.569

213.603.467

230.640.847

7,98%

0,25%

7,70%

Mar

164.838.838

176.218.215

203.646.446

207.775.752

2,03%

-5,64%

8,13%

Abr

184.794.780

190.118.731

210.647.793

233.501.643

10,85%

2,48%

8,17%

Mai

170.427.485

208.635.424

208.865.760

225.418.266

7,92%

-0,51%

8,47%

Jun

184.012.097

195.375.473

218.867.210

231.590.846

5,81%

-2,83%

8,89%

Jul

176.478.398

193.134.018

196.926.087

225.644.352

14,58%

4,59%

9,56%

Ago

172.362.899

199.084.332

213.159.407

236.832.367

11,11%

1,44%

9,53%

Set

180.180.255

204.629.385

217.388.366

219.099.717

0,79%

-7,95%

9,49%

Out

183.808.110

198.943.193

225.516.394

237.815.112

5,45%

-4,07%

9,93%

Nov

198.979.037

227.508.059

233.490.502

238.794.223

2,27%

-7,43% 10,48%

Dez

204.977.845

223.235.326

226.054.232

251.431.209

11,23%

0,50%

Cresc.
Real

10,67%

Total 2.180.560.593 2.439.746.783 2.611.587.612 2.786.959.782

Fonte: SEFAZ / Superintendência de Finanças Públicas

Cresc. Nominal

11,89%

7,04%

6,72%

Cresc. Real (IPCA)

5,36%

0,68%

-2,11%

Fonte: SEFAZ / Superintendência de Finanças Públicas
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Arrecadação Mensal de ICMS de 2013 a 2015

No que diz respeito à arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, foi atingido um montante de R$
160 milhões, significando um crescimento nominal de 19,84% comparado com 2014. Vide abaixo informações mais detalhadas dos
resultados obtidos entre 2012 e 2015.
Análise da arrecadação mensal de IPVA de 2012 a 2015

Arrecadação Mensal Acumulada do ICMS em 2015

Meses

IPVA 2012

IPVA 2013

IPVA 2014

IPVA 2015

Cresc.
Nom.

Cresc.
Real

IPCA Ac.
12 meses

jan

4.728.058

5.701.975

6.365.830

9.092.263

42,83%

33,31%

7,14%

fev

8.593.050

8.978.779

7.869.056

10.521.255

33,70%

24,14%

7,70%

mar

9.706.194

10.143.359

11.525.914

18.830.261

63,37%

51,09%

8,13%

abr

9.403.145

10.937.875

12.813.864

14.904.807

16,32%

7,53%

8,17%

mai

9.620.383

10.525.322

13.012.082

14.150.940

8,75%

0,26%

8,47%

jun

9.286.267

9.404.157

11.806.005

14.496.747

22,79%

12,76%

8,89%

jul

10.471.635

12.431.184

13.785.632

15.497.546

12,42%

2,61%

9,56%

ago

10.499.651

13.957.098

12.565.008

14.557.369

15,86%

5,78%

9,53%

set

11.298.992

13.112.133

13.079.962

14.563.340

11,34%

1,69%

9,49%

out

13.151.094

12.281.299

11.188.942

12.473.067

11,48%

1,41%

9,93%

nov

9.223.685

9.157.326

9.726.892

12.087.019

24,26%

12,48%

10,48%

dez
Total

3.453.667

4.449.629

6.419.271

4.811.875

-25,04% -32,27%

10,67%

109.435.823

Cresc. Nominal
Cresc. Real (IPCA)

121.080.138 130.158.460 155.986.489
10,64%

7,50%

19,84%

4,17%

1,05%

9,91%

Fonte: SEFAZ / Superintendência de Finanças Públicas
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Arrecadação Mensal Acumulada do IPVA em 2015

Arrecadação Mensal de ITCMD de 2012 a 2015

Mês
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
TOTAL

2012
(em
R$)
374.559
497.322
497.806
404.437
1.103.267
1.045.288
1.678.267
1.741.869
1.432.688
1.403.201
1.585.816
1.723.201
13.487.720

2013
(em R$)
1.197.250
1.084.577
1.297.384
1.381.469
978.687
698.719
630.383
1.353.084
476.712
1.820.994
1.538.605
1.229.864
13.687.728

2014
(em
R$)
682.141
948.131
655.542
815.236
627.940
778.434
677.923
1.199.459
1.322.145
961.409
998.371
1.295.495
10.962.227

2015
(em R$)
1.028.504
754.790
1.006.153
1.372.617
1.687.879
1.071.856
1.066.391
1.222.330
2.028.416
1.194.892
2.249.793
3.202.640
17.886.260

Fonte: SEFAZ / Superintendência de Finanças Públicas

O Imposto sobre Transmissão Causa
Mortis e Doação de quaisquer Bens ou
Direitos - ITCMD é um imposto estadual
incidente sobre o patrimônio que tem
pouca participação na arrecadação tributária total. Sua receita em 2015 foi
de R$ 17,9 milhões, significando apenas
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0,52% do volume arrecadado de Receita Tributária.
Tal arrecadação representou um aumento de 63,2% comparado com 2014;
todavia, ressalta-se que é uma receita
que depende de variáveis aleatórias,
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como número de óbitos anuais e valor
médio das heranças recebidas. Vide
abaixo informações mais detalhadas
dos resultados mensais obtidos entre
2012 e 2015.
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RESULTADOS DA GESTÃO
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3.1. EIXO I: CUIDAR DAS PESSOAS
3.1.1. SAÚDE PÚBLICA
Rede Cegonha
A Rede tem por objetivo assegurar às
mulheres o direito ao planejamento
reprodutivo, bem como a atenção humanizada durante a gravidez, no parto
e após o nascimento do bebê. A rede
também prevê, à criança, o direito ao
nascimento seguro e ao crescimento e
desenvolvimento saudáveis e está organizada a partir de quatro componentes:
pré-natal, parto e nascimento, puerpério
e atenção à criança e sistema logístico.

Cuidados às Pessoas com Deficiência no
âmbito do Sistema Único de Saúde está
sendo construído o Centro Especializado em Reabilitação IV (CER IV) e sendo
implantada a Triagem Auditiva em cinco maternidades: a de Estância, a de
Lagarto, a de Itabaiana, a Maternidade
Nossa Senhora de Lourdes e a Maternidade Santa Izabel. Foram capacitados
300 profissionais do Programa Saúde da
Família. A ação está focada na sensibilização dos profissionais e na discussão
da Atenção a Saúde para pessoas com
Deficiência na Atenção Primária.

Em 2015, com o objetivo de aprimorar
os serviços prestados, foram realizadas
oficinas para pactuação de indicadores,
com discussão de vigilância do óbito infantil e qualificação da atenção materno-infantil, bem como debates sobre a
situação da sífilis congênita no Estado e
pactuação para a elaboração de planos
municipais de enfrentamento e redução
dessa doença.
Rede de Cuidado a Pessoa com Deficiência
Com o objetivo de estruturar a Rede de
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Rede de Atenção Psicossocial
Ampliação do cuidado às pessoas com
sofrimento e/ou transtornos mentais e
dependentes de substâncias psicoativas, com a inauguração, em maio de
2015, do Centro de Atenção Psicossocial I (CAPS I) de Campo do Brito. Com
recursos oriundos de convênios com o
Governo Federal, encontram-se em fase
de implantação os CAPS nos municípios
de: São Domingos, Capela, Poço Redondo, Porto da Folha, Frei Paulo, Canhoba,
Japaratuba e Divina Pastora.

gicos, além de uma equipe multidisciplinar. O centro obstétrico é responsável
pelos atendimentos prestados à população de todos os municípios sergipanos
e circunvizinhos.
Destaque também no atendimento às
pessoas em situação de violência sexual, oferecendo acompanhamento individualizado e acolhimento feito por uma
equipe multidisciplinar. De janeiro a outubro de 2015, foram 750 atendimentos.

Atendimento na Maternidade Nossa
Senhora de Lourdes (MNSL)
A MNSL comprova sua efetividade no
atendimento às gestantes de alto risco.
De janeiro até outubro de 2015 a unidade registrou 12.870 atendimentos,
sendo inclusos 5.368 bebês no Método
Canguru.
Foram registrados ainda 9.923 atendimentos no ambulatório follow-up,
que acompanha o desenvolvimento de
bebês prematuros e conta com várias
especialidades, entre elas: fonoaudiologia, neuropediatra, fisioterapia, oftalmologia, pediatria, serviço social e enfermagem.
São disponibilizados na unidade, 43
leitos obstétricos clínicos e 26 cirúr-

Investimentos em Infraestrutura na
Pediatria do Hospital Regional de
Itabaiana
A reforma da pediatria do Hospital Regional Dr. Pedro Garcia Moreira Filho,
contemplou os oito leitos da clínica
médica e os quatro da clínica cirúrgica
pediátricas. Deve-se destacar, ainda, a
aquisição de novos mobiliários, transformando os ambientes em locais mais
leves e aconchegantes para os pequenos
pacientes.

Atendimentos Realizados pelo Hospital Regional de Lagarto (HRL)
O número de procedimentos de urgência e emergência, realizados de janeiro
a julho de 2015, no HRL chegou a quase
160 mil. Este total representa um
acréscimo de 58,6% em comparação ao
período de janeiro a novembro de 2014.
O Hospital já realizou mais de 158.987
procedimentos de urgência e emergência, entre consultas médicas em atenção
especializada e atendimentos de enfermagem em geral. No mesmo período,
o HRL atendeu a quase 53 mil usuários
do Sistema Único de Saúde (SUS). Já o
número de exames ofertados pela unidade no mesmo período totalizaram
cerca de 142.500, entre laboratoriais
clínicos e diagnósticos por imagem, enquanto os procedimentos radiológicos
somaram, aproximadamente, 18 mil.

Atendimentos Realizados pelo Hospital Regional de Propriá
A Unidade já realizou 3.557 cirurgias entre as eletivas e de urgência,
ortopédicas e gerais entre janeiro e
outubro de 2015. Um aumento nos atendimentos quando comparados a 2014, que
totalizaram 3.032. Outro importante dado é
a quantidade de cirurgias ortopédicas e procedimentos de redução incruenta: foram
626 em 2014 e 1.065 até outubro/2015.
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Atendimentos nos Hospitais Regionais de Estância, Nossa Senhora da
Glória e Nossa Senhora do Socorro
A descentralização do serviço público de
saúde, com os Hospitais Regionais, vem
beneficiando a população do interior do
Estado que, na maioria dos casos, não
precisa se deslocar para a Capital em
busca de atendimento.

qual garantirá a realização de procedimentos com maior precisão e mais agilidade nos atendimentos caracterizados
como urgência e emergência.

Em média, nos finais de semana, a unidade de Estância oferece atendimento
a 480 pessoas. Em Nossa Senhora do
Socorro a média de atendimentos é
de 700 pessoas, nas especialidades de
clínica médica, obstetrícia, cirurgião e
pediatria. A unidade hospitalar de Nossa
Senhora da Glória registra, aproximadamente, 580 atendimentos, com maior
número de casos obstétricos e de acidentes por causas externas.

Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (CASE)
O CASE garante a distribuição gratuita
de medicamentos especiais a usuários
portadores de patologias crônicas degenerativas e o fornecimento de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção para as mais variadas formas de
deficiência física, com 18.773 usuários
ativos em 2015.

Atenção Oncológica
Seguindo o Plano de Expansão no Sistema Único de Saúde (SUS) do Ministério
da Saúde, foi iniciado a construção do
Bunker, sala onde será instalado o novo
acelerador linear para tratamento de
radioterapia, localizado no Centro de
Oncologia do Hospital de Urgências de
Sergipe (HUSE). Estão sendo investidos
aproximadamente R$ 2,2 milhões, com
previsão de instalação do equipamento
para 2016.

Além disso, foi concluída a terraplanagem do Hospital do Câncer de Sergipe,
com previsão do início das obras para
2016.

Centro de Acolhimento e Diagnóstico
por Imagem (CADI)
Já o CADI realizou exatos 1.329 atendimentos. O Centro é formado por 24
profissionais, entre enfermeiros, auxiliares e técnicos em enfermagem, radiologistas e servidores administrativos,
numa estrutura que oferece tecnologia
e atendimento humanizado.

Está prevista, ainda, a instalação de um
novo aparelho de tomografia no HUSE, o
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Excelência do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)
O SAMU dispõe de uma frota composta
por 16 Unidades de Suporte Avançado
(USA), 43 de Suporte Básico (USB), além
de quatro motolâncias. O serviço também conta com 36 Bases Descentralizadas e trabalha com o modelo geocêntrico, o que garante 100% de cobertura
assistencial no Estado de Sergipe.
Com uma média de 480 chamadas por
dia, o SAMU Sergipe (192) aparece no
ranking da pesquisa Cenário de Emergência - SAMU do Brasil, realizada pela
Revista Emergência, junto ao Ministério da saúde (MS) e SAMU’s estaduais,
como um dos melhores do país em resolutividade. O SAMU Sergipe aparece
em primeiro lugar nos principais indicadores da pesquisa, como no quesito
‘Profissionais em Atuação’ (1.100 profissionais para 2.219.574 sergipanos, o
que corresponde a 2.018 habitantes por
funcionário).
Sergipe também aparece na primeira
colocação no indicador ‘Estrutura e Recursos Humanos’, que considera as centrais de regulação, bases e efetivo total
do serviço. Esse indicador aponta para
estrutura do serviço e a qualidade dos
recursos humanos, operacionalização,
estrutura técnica, método e modelo de
atuação.
No quesito ‘Cobertura do SAMU’, onde

se avaliou a quantidade de municípios
com bases e ambulâncias do SAMU por
estado, Sergipe ficou na sexta colocação
no Brasil. A avaliação positiva do serviço
no Estado resulta da qualificação dos
profissionais do SAMU e do apoio recebido da Gestão Estadual.
Dentre os avanços do SAMU 192 Sergipe no ano de 2015, estão: a adequação de quinze bases descentralizadas que foram melhoradas, adaptadas,
mobiliadas e sinalizadas; a inauguração
de uma moderna Central de Regulação
de Urgência; a estruturação do sistema
de comunicação digital com GPS, com
todas as ambulâncias georeferenciadas,
o que possibilita a sua exata localização,
proporcionando um menor tempo de resposta; e, a aquisição de seis ambulâncias.

SAMU já realiza operações de resgate
aéreo para pacientes acima de 200 quilômetros, nos locais extremos do Estado, com garantia de resolutividade e
eficiência, por isso também é um dos
melhores do Brasil.

Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil
e demais instituições para atendimento aos pacientes psiquiátricos (Sergipe
possui, em média, 400 a 430 atendimentos anuais de surtos psicóticos, associados a drogas, bebidas.

O SAMU 192 Sergipe também fez a
aquisição dos trombolíticos, por meio
de convênio com o Ministério da Saúde,
equipamentos que compõem a estrutura de socorro, proporcionando a estabilização dos pacientes. O serviço também firmou parceria com o Corpo de

Recentemente, o SAMU 192 Sergipe assinou Termo de Parceira com a INFRAERO para a instalação de uma base descentralizada no Aeroporto de Aracaju,
objetivando otimizar o tempo resposta
aos moradores da região.

Educação continuada e permanente
também está presente no SAMU 192
Sergipe. Por meio de campanhas educativas contra o trote, foi possível diminuir
a taxa em 15%, quando de 100 ligações,
45 eram trotes. Houve também a construção do Plano de Contingência para
eventos de massa (Carnaval, São João,
feriados prolongados).
Foi firmada, também, uma parceria
com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) para realização
de remoções aeromédicas, por meio
do Grupamento Tático Aéreo (GTA). O
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Sistema Estadual de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador
Em 2015, 100% dos municípios executaram as ações estratégicas de Vigilância Sanitária, consolidando e ampliando
a descentralização das ações do Sistema. As ações de educação em saúde
são voltadas para as boas práticas com
alimentos, além da conscientização
da população sobre a importância das
ações de vigilância sanitária, para a promoção da saúde e prevenção do risco
sanitário.
Sistema Estadual de Vigilância Epidemiológica
Com o objetivo de fortalecer a promoção e vigilância em saúde, através
da prevenção e controle das doenças
transmissíveis, diversas metas foram
atingidas, como: a garantia de exames

de contatos intradomiciliares de novos
casos de Hanseníase; a realização de
busca ativa de Tracoma, em 27% dos
escolares na faixa etária de 7 a 14 anos;
e, o aumento de 10% no diagnóstico
das meningites bacterianas. Destaque
também para: a investigação e monitoramento de casos de microcefalia; realização de testes rápidos de sífilis e HIV,
totalizando, respectivamente, 37.625 e
45.575 testes rápidos.
Atendimento a Crianças com Suspeita de Microcefalia
Em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS) e o Hospital Universitário (HU), foi realizado um mutirão
para atender as crianças com suspeita
da patologia, um compromisso firmado
pela instituição com o governo estadual,
que prevê a colaboração na assistência
médica desses bebês. Foram realizadas
avaliações dos casos já notificados, para
que seja feita uma triagem. Profissionais de várias especialidades participaram da ação, como pediatras, fisioterapeutas oftalmologistas. Assim, aqueles
bebês que tiveram a doença confirmada, já receberam o acompanhamento
interdisciplinar.
Ações de Combate a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus em Sergipe
Em parceria com o Exercito e a Defesa
Civil Estadual foram realizadas visitas
em 64 municípios sergipanos, totalizando 76.769 imóveis vistoriados, onde
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foram destruídos 68.209 criadouros do
Aedes Aegypti, mosquito responsável
pela disseminação dessas doenças. Em
37 municípios houve a aplicação de Ultra
Baixo Volume (UVB/FUMACÊ). Em paralelo, foram desenvolvidas campanhas
de conscientização para prevenção de
criadouros do mosquito e capacitação
de 300 agentes.

Laboratório Central de Saúde Pública do Estado de Sergipe (LACEN)
O LACEN desenvolve e executa Políticas
de Assistência Laboratorial, em consonância com os Núcleos de Vigilância
em Saúde; ações de diagnóstico, pesquisa e controle da qualidade de produtos
e serviços; captação, incorporação e
repasse de tecnologia e treinamentos
para a Rede de Laboratórios de Saúde
Pública no âmbito estadual.
Em 2015, foram realizadas capacitações para atender às demandas dos
Programas de Vigilância e o Controle
de Qualidade da Rede de Laboratórios
e diagnósticos de doenças exantemáti-

informações, como consultas gratuitas
e orientação sobre a correta exposição
ao sol. A ação ocorre simultaneamente
em 23 estados brasileiros, a partir de
uma iniciativa da Sociedade Brasileira
de Dermatologia (SBD).

cas, onde inclui-se: Dengue, Rubéola,
Sarampo e Parvovírus.
Federalização do Hospital Regional
de Lagarto
O Hospital foi cedido pelo Governo do
Estado a Universidade Federal de Sergipe (UFS) e será administrado pela
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), que tem por objetivo ampliar e melhorar as condições de
atendimento.

Centro Odontológico- O Centro realiza cerca de 3.420 atendimentos mensais nas especialidades de Odontopediatria, Projeto de Prevenção, Cirurgia
Buco Maxilo, Periodontia e Radiologia.

O Hospital de Lagarto possui 70 leitos
e atende uma população de aproximadamente 250 mil habitantes, incluindo
os moradores da cidade de Lagarto e
outros municípios circunvizinhos, principalmente, Salgado, Simão Dias, Poço
Verde, Riachão do Dantas e Tobias Barreto.

medicina preventiva e curativa em oito
dos principais municípios do Estado
Sergipe, pela rede de serviços próprios.
Conta, ainda, com mais de 160 prestadores de serviços, entre clínicas, hospitais e laboratórios, distribuídos em todo
o estado, os quais atendem a todos os
beneficiários e dependentes.

Demonstração de Avanços da Saúde
em Sergipe a Autoridades Chinesas

Principais Ações Realizadas pelo
IPESAÚDE em 2015:

Em 2015, uma comitiva formada por
médicos chineses e a Vice-Governadora da província de Shan Xi, Zhang Jia,
visitaram Sergipe com o objetivo de
conhecer o sistema de saúde para que
futuramente possa ser assinado um termo de cooperação, visando à troca de
experiência e tecnologia no âmbito da
assistência em saúde.

O Dia “C” contra o câncer de pele no Dia Nacional de Combate ao Câncer
de Pele, são desenvolvidas ações voluntárias para a prevenção e difusão de

Semana de Prevenção do Diabetes
-por intermédio do Centro de Promoção à Saúde Luciano Barreto Júnior, foi
realizada a I Semana Multiprofissional
de Diabetes, cujo tema específico é a
abordagem da doença como “um inimigo oculto”.
Atendimento pediátrico de alta complexidade - por meio de convênio firmado com o Hospital São Lucas, o IPESAUDE oferece um atendimento completo
em pediatria, voltada aos beneficiários
infanto-juvenil e conta com 12 pediatras, oito consultórios médicos além da
estrutura de apoio.

IPESAÚDE
O IPESAÚDE desenvolve suas ações de
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Serviços da Unitmed – assinatura
de convênio com a Universidade Tiradentes, objetivando ampliar a rede de
atendimento do IPESAÚDE. Aproximadamente 125 mil beneficiários passaram a
ter acesso aos serviços médicos ofertados pelo Centro de Atendimento Médico
(UnitMed).
Inauguração do Centro de Promoção
à Saúde Luciano Barreto Júnior - Inaugurado em junho de 2015, o Centro,
localizado na Praça Almirante Tamandaré, Bairro São José, conta com os
serviços de: endocrinologistas para
adultos e crianças, especialistas em diabetes, reumatologistas, cardiologistas e
acupunturistas.

mentar das atuais seis vagas de estágio
para até 30 vagas, nas áreas de Ortopedia, Neurologia, Pediatria e Ginecologia.
Hospital da Polícia Militar (HPM)
Visando uma melhoria nos serviços de
saúde do servidor civil e militar do Estado de Sergipe, houve ampliação na
capacidade de consultas médicas, odontológicas, psicológicas e de fisioterapia.
Até novembro de 2015, foram realizados cerca de 25.000 exames médicos e
12.379 atendimentos ambulatoriais.

Novo Serviço de Pronto-Atendimento
(SPA) – o Serviço funciona na estrutura
do Hospital da Polícia Militar e teve sua
área de atendimento ampliada, tendo
triplicado o número de leitos, oferecendo mais conforto e melhor atendimento
para os beneficiários. Possui toda uma
estrutura para o atendimento de urgência e emergência, para crianças e adultos e funciona 24 horas.
Ampliação dos Convênios de Estágio
- O Ipesaúde e a Universidade Federal
de Sergipe (UFS) firmaram convênio
para estágio curricular de estudantes
de fisiatria no Centro de Reabilitação
Maria Virgínia Leite Franco, localizado
em Aracaju. Este convênio permite au-
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O HPMSE presta apoio e mantém em
suas instalações duas outras Instituições de Saúde: a Fundação Hospitalar
de Saúde (FHS) através do HUSE, com
internamento hospitalar para pacientes
ortopédicos; e o IPESAÚDE, através do
Serviço de Pronta Urgência (SPA), para
o atendimento ao contribuinte servidor
público e seus dependentes.

3.1.2. EDUCAÇÃO
A ação do Governo de Sergipe na área
da Educação tem como objetivo garantir, de forma universal e democrática,
o acesso e a permanência do aluno na
escola, proporcionando a inclusão social por meio da oferta de um ensino
público de qualidade, que assegure a
aprendizagem e o desenvolvimento da
cidadania, contribuindo para a melhoria
das condições de vida da população sergipana.
Programa Pré-Universitário
Foram ofertadas 5.100 vagas no Curso
Pré-Universitário/SEED, em 38 Pólos localizados em 25 municípios sergipanos.
Inclui-se, ainda, a distribuição de materiais de apoio e a realização de oficinas,
revisões e simulados preparatórios para
o ENEM.
É importante ressaltar que três Pólos
foram criados em 2015: um na cidade
de Poço Verde, com 70 matrículas efetivadas; outro na cidade de Salgado,
com 120 alunos matriculados; e um
terceiro em Aracaju (na SEPLAG), com
oferta de 150 vagas destinadas a servidores públicos estaduais.

terial e aulas em regime intensivo para
167 detentos que fizeram o ENEM.
Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM)
Com o objetivo de elevar a participação
dos estudantes do 3º Ano do Ensino Médio da Rede Estadual de Educação no
ENEM, a SEED promoveu as seguintes
ações: orientações sobre o processo
de escolha de uma carreira profissional
para 1.129 alunos; Ciclo de Palestras
sobre o Exame e as Políticas Públicas

de Inclusão, tais como: Sistema de Seleção Unificada (SISU), Programa Universidade para Todos (PROUNI) e Sistema
de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (SISUTEC); e, o
Projeto “Por dentro da UFS” que consistiu na integração entre a Universidade
Federal de Sergipe (UFS) e 18 escolas
do Ensino Médio, incluindo apresentação das possibilidades de formação
profissional oferecidas pela Instituição a
1.220 estudantes.

Em conformidade com os princípios
de inclusão e de respeito aos Direitos
Humanos, a SEED implantou, em parceria com a Secretaria de Estado da
Justiça (SEJUC), a Revisão Intensiva
nos presídios de Tobias Barreto e Nossa
Senhoraª do Socorro, oferecendo ma-
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Programa de Renovação do Ensino
Médio – “Ensino Médio: Novas Perspectivas”
Consiste na apresentação de ações
visando uma maior articulação entre
as atividades pedagógicas junto às unidades de ensino, com destaque para:
• Os Encontros Pedagógicos de Língua Portuguesa e de Matemática, que
tiveram como foco a formação continuada de professores dessas áreas, promovendo um diálogo entre os profissionais da educação, sobre o uso de
tecnologias nas salas de aula;
• O Projeto “Vale Sonhar” do Instituto
Kaplan. Esse projeto tem como foco a
prevenção da gravidez na adolescência,
visa o desenvolvimento da responsabilidade pessoal a partir do impacto da
gravidez precoce na qualidade de vida.
• O Programa de Estratégia Nacional
de Educação Financeira (ENEF) teve
a adesão de 28 professores multiplicadores de 12 escolas, que receberam
formação na modalidade Educação à
Distância (EAD).
• O Laboratório de Práticas Pedagógicas Interdisciplinares para o
Ensino Médio (LAPPIEM) é um espaço
de articulação com as Instituições de
Ensino Superior (IES),incluindo ações de
ensino, pesquisa e extensão, direcionadas a educação básica, com foco na formação inicial e continuada.
• O Projeto Educação e Cultura Digital visa implantar um modelo de produção local e compartilhamento de
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Programa Mais Educação
Consiste num dos pilares estruturais do
Sergipe Mais Justo, apresenta proposta de ampliação da jornada escolar, através do desenvolvimento de oficinas
pedagógicas, ofertadas no contra turno, onde são contempladas as temáticas, como: meio ambiente, direitos humanos, cultura, educação científica e
econômica, entre outras. Destaque para
seguintes as ações realizadas pelo Programa em 2015: Mostra de Bandas e
Fanfarras; Formação de 335 Monitores
para Atividades Esportivas Escolares; e,
o Encontro Sergipano do Programa Mais
Educação.

conteúdos digitais em escolas públicas,
através de redes virtuais de conhecimento. Esse Projeto está sendo realizado em parceira com a SEDETEC e com
o Instituto de Pesquisas em Tecnologia
e Inovação (IPTI), com a participação de
10 unidades escolares;
• O Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI), criado pelo MEC, propõe
o redesenho do currículo e a ampliação
das ações de formação continuada de
professores. Dessa forma, as escolas
elaboram propostas para um currículo
mais dinâmico e flexível, que atenda as
necessidades e as expectativas dos estudantes do ensino médio. Participam

Relatório de Atividades 2015 | Governo de Sergipe

do ProEMI 25 unidades de ensino;
• O Pacto Nacional de Fortalecimento do Ensino Médio é uma ação articulada entre o Ministério da Educação
(MEC), Universidades Públicas e Secretarias Estaduais de Educação. O objetivo é promover a formação continuada
de professores e coordenadores pedagógicos que atuam nes se nível de ensino, nas áreas rurais e urbanas, bem
como rediscutir e atualizar as práticas
docentes. Atualmente conta com 1.225
cursistas. Em 2015, foi realizado o II Seminário do Pacto pelo Fortalecimento
do Ensino Médio em Sergipe, com a presença de 1.200 participantes.

Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa (PNAIC)
O objetivo do PNAIC é assegurar que
todas as crianças estejam alfabetizadas
até os oito anos de idade, ao final do 3º
ano do ensino fundamental. O Programa
proporcionou a formação para 22 orientadores de estudos e 368 docentes
da Rede Estadual de Ensino, distribuídos em 22 turmas, beneficiando 7.530
alunos matriculados no 3º ano do ensino
fundamental.
Anos Iniciais do Ensino Fundamental:
Principais Ações
• Formação para os técnicos das coordenadorias regionais, referente ao
Sistema da Provinha e aplicação de simulados visando à preparação dos alunos
do 5º ano para realização da Provinha

Brasil;
• Participação de 1.573 alunos no projeto “A Escola Vai ao Teatro” que abordou temáticas educativas, despertando
os valores familiares, o cuidado com a
natureza, a necessidade de reciclagem
e o combate à violência;
• Realização de visita de 270 alunos ao
Oceanário de Aracaju, visando o desenvolvimento de atividades voltadas para
a Educação Ambiental;
• Participação de 99,46% das escolas
que atuam com o Ensino Fundamental – Anos Iniciais na escolha dos livros
didáticos.
Anos Finais do Ensino Fundamental:
Principais Ações
• Mobilização e acompanhamento da
aplicação do Programa Internacional
de Avaliação de Estudantes (PISA) nos
municípios em que a prova foi aplicada:
Itabaiana, Macambira, Rosário do Catete, Japoatã, Aracaju, Nossa Senhora
do Socorro, São Cristóvão, Itaporanga,
Poço Verde, Malhada dos Bois, Capela,
Nossa Senhora da Glória, Simão Dias e
Aquidabã;
• Realização do Projeto “Próxima Parada: Letramentos Múltiplos”, nas escolas
com baixo Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (IDEB), com a participação de 297 alunos, a fim reduzir
os índices de reprovação entre o 6º e 9º
ano;
• Realização da palestra “A Reescrita
na Sala de Aula” com o autor e escritor

Hermínio Sargentim visou contribuir
com a prática pedagógica dos professores de Língua Portuguesa do ensino
fundamental do 6º ao 9º ano. Essa palestra contou com 130 participantes;
• Participação dos alunos e professores
do 6º ao 9º ano na Olimpíada de Língua
Portuguesa: “Escrevendo o Futuro”. De
caráter bienal, essa Olimpíada realiza
concurso de produção de textos que
premia os melhores trabalhos de alunos
de escolas públicas de todo o país;
• Criação do Núcleo de Projetos Criativos e Inovadores (NUPI), onde foi oportunizado a 6.200 alunos das escolas
públicas o acesso às produções artísticas e culturais. Promoveu ainda, formação continuada para 175 professores
de Artes.
• Promoção dos meios para participação
de unidades de ensino na Feira Estadual de Ciências, Tecnologia e Artes de
Sergipe (CIENART), com o objetivo de
fomentar o desenvolvimento de pesquisas e disseminar projetos e experiências
exitosas.
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Projovem Campo
Programa do Governo Federal, que o Estado de Sergipe fez adesão, tem como
objetivo elevar a escolaridade de jovens
agricultores familiares, na Educação de
Jovens e Adultos (EJA) de nível fundamental, vinculada ao trabalho no campo e à qualificação profissional inicial
em Produção Rural Familiar. Promove
a permanência e aprendizagem dos estudantes em suas comunidades, bem
como apoia a formação continuada dos
educadores, visando fortalecer o desenvolvimento sustentável nas comunidades camponesas. Além disso, os educandos recebem 12 parcelas de auxílio
financeiro no valor de R$ 100, durante
o curso.
Os recursos financeiros utilizados no
Projovem Campo foram da ordem de R$

4 milhões, sendo R$ 3 milhões oriundos
do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação - FNDE e, em contrapartida, R$ 1 milhão do Governo do Estado.

destinados pelo FNDE, R$ 6 milhões.
Durante o curso, os alunos recebem um
auxílio financeiro no valor mensal de R$
100,00.

Projovem Urbano
O Projovem Urbano visa à reinserção
de jovens de 18 a 29 anos no processo
de escolarização. O Programa, com duração de 18 meses, viabiliza a conclusão
do ensino fundamental e a qualificação
profissional, além de atividades de participação cidadã, também em parceria
com o Governo Federal.

Incentivo ao Desenvolvimento Esportivo: Jogos da Primavera
Em 2015, foram realizados os XXXII Jogos da Primavera, com a participação
de 6.666 estudantes das redes de ensino estadual, municipal, particular e federal, sendo 2.984 na Categoria “A” (12 a
14 anos), 3.502 na Categoria “B” (15 a
17 anos) e 180 nas Paraolimpíadas.

Em 2015, foram ofertadas no Estado
2.000 vagas, distribuídas em 14 municípios. Para tanto, foram contratados
70 professores, 10 merendeiras e 20
acolhedores, que atuam em salas dotadas de recursos recreativos, para atendimento dos filhos dos cursistas que necessitem dessa atenção.
Para a execução desse módulo, foram

Acesso de Alunos com necessidade especiais na Educação Básica
A SEED deu continuidade à política de
ampliação do acesso e permanência
com sucesso de alunos com deficiência, altas habilidades/superdotação e
transtornos globais do desenvolvimento
na rede estadual de ensino, conforme
demonstra o Gráfico a seguir:

EVOLUÇÃO DE MATRÍCULA DE ALUNOS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL 2006-2015

Fonte: Dados preliminares e adaptados do INEP, 2015
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Foi ofertado, ainda, o Curso Básico de
Língua Brasileira de Sinais (Libras), que
beneficiou 504 pessoas, entre profissionais da educação, familiares de surdos e comunidade.
Prêmio Professores do Brasil
É uma iniciativa do Ministério da Educação e busca reconhecer, divulgar e
premiar o trabalho de professores de
escolas públicas que contribuem para
a melhoria dos processos de ensino e
aprendizagem desenvolvidos nas salas
de aula. Foram inscritos 77 professores
em todas as categorias, sendo que um
professor de cada categoria representou Sergipe na etapa nacional.
Prêmio Gestão Escolar
A premiação tem como propósito estimular escolas públicas a mostrar o desenvolvimento de suas gestões, incentivando o processo de melhoria contínua,
por meio da elaboração de planos de
ações, tendo como base uma autoavaliação. Para o Prêmio Gestão Escolar foram inscritas 55 escolas, entre estaduais e municipais, onde os três primeiros
colocados no nível estadual foram: 1ªColégio Estadual Professora Maria das
Graças Moura, de Itabi; 2ª- Colégio Estadual Professor Milton Dortas, de Simão
Dias; e, 3ª- Escola Estadual Deputado
Djalma Lobo, de Itabaiana. Com destaque para o Colégio Estadual Professora
Maria das Graças Moura que obteve a
primeira colocação entre as escolas da

região Nordeste e, posteriormente, o
primeiro lugar entre as escolas do país.
Reforma e Ampliação de Unidades
Escolares
No ano de 2015, foram concluídas 18
obras, com investimento de mais de R$
28 milhões. Estão em andamento 23

obras de reforma e ampliação em unidades escolares e construção de três
Centros Profissionalizantes, com recursos na ordem de aproximadamente R$
50,7 milhões, totalizando cerca de R$
78,7 milhões em investimentos, conforme quadros a seguir:

OBRAS CONCLUÍDAS - 2015

Fonte: Serviço de Edificações Escolares – SEDES/DAF/SEED.
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OBRAS EM ANDAMENTO 2015

OBRAS EM ANDAMENTO 2015 – CENTROS PROFISSIONALIZANTES

Fonte: Serviço de Edificações Escolares – SEDES/DAF/SEED.
Na construção e reforma de quadras esportivas, em 2015, foram concluídas 16
obras, no montante de R$ 5,7 milhões.
Estão em andamento 27 obras de construção e reforma de quadras esportivas,
com recursos na ordem de R$ 8,2 milhões, totalizando aproximadamente R$
14 milhões.
Estruturação de 264 Bibliotecas Escolares da Rede Pública Estadual
Em 2015, como resultado da ação de
estruturação e reestruturação de bibliotecas escolares, 50 bibliotecas ficaram
prontas, dotadas de mobiliários novos,
atendendo a um layout moderno e confortável para leitura e pesquisa.

Fonte: Serviço de Edificações Escolares – SEDES/DAF/SEED.
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Modernização das Escolas
Dando continuidade ao processo de
modernização dos serviços, a SEED
desenvolveu o Portal da Matrícula que
tem como objetivo otimizar o processo
de matrícula, trazendo maior comodi-

dade aos alunos que desejam ingressar
ou permanecer na Rede Pública Estadual de Ensino.O processo foi iniciado
com o atendimento aos candidatos da
primeira etapa do Exame Supletivo,
atingindo a marca de 7.308 inscritos via
on-line.
Foram instaladas 298 novas conexões
para acesso à Internet, em 296 escolas
contempladas, com o objetivo de proporcionar a melhor utilização dos sistemas informatizados disponibilizados
pela SEED. Foram instalados também
cinco novos laboratórios de informática
e reformados outros seis. Os laboratórios foram equipados com no mínimo
10 computadores, todos configurados
com acesso internet banda larga e aplicativos de escritório para utilização dos
alunos, professores, servidores e visitantes. Diante dessa ação, 261 unidades
de ensino da rede pública estadual contam
com esse tipo de laboratório. Destaque

também para instalação de 54 pontos de
acesso wi-fi nas escolas para utilização do
Diário Eletrônico e acesso livre à Internet,
também para o público mencionado.
Na perspectiva de modernização, a
SEED implantou em oito escolas o
Diário Eletrônico, com o propósito de
oferecer ao Professor uma forma mais
rápida e fácil para registrar o conteúdo das aulas, a frequência e notas dos
alunos, além da emissão de relatórios
gerenciais.
Programa Estadual de Transferência
Voluntária de Recursos Financeiros
(PROFIN)
Tem como objetivo viabilizar a descentralização dos recursos públicos para
autonomia gerencial das Unidades Executoras das Escolas (UEx’s), com a participação da comunidade escolar, visando
a melhoria da qualidade do ensino.
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ro e Diversidade na Escola, com carga
horária total de 180 horas, na modalidade semipresencial. Foram ofertadas
300 vagas para os Pólos de Nossa Senhora das Dores, Lagarto, Brejo Grande,
São Cristóvão e Estância.

Os recursos são destinados à aquisição
de material permanente para subsidiar
as atividades desenvolvidas, bem como
para a cobertura das despesas de manutenção das escolas, possibilitando
que as mesmas possam gerenciar os
recursos financeiros que são depositados nas contas das Unidades Executoras. Em 2015, foram repassados R$ 5,4
milhões para 303 unidades escolares da
rede estadual de ensino, beneficiando
159.660 alunos.

Programa Dinheiro Direto na Escola
(PDDE)
Os recursos financeiros do PDDE destinam-se a beneficiar: escolas públicas
das redes estaduais, municipais e do
Distrito Federal, que possuam alunos
matriculados na educação básica, de
acordo com dados extraídos do censo
escolar, realizado pelo MEC. Foram repassados para as Unidades Executoras
o valor total de R$ 4,1 milhões, atendendo 345 escolas estaduais de 75
municípios em Sergipe, beneficiando
166.859 alunos matriculados na Educação Básica.

Alimentação Escolar
O Programa de Alimentação Escolar
atendeu a 238.332 alunos da rede estadual de ensino, com investimentos
federais e estaduais de cerca de R$ 12,8
milhões.
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O Programa Saúde na Escola (PSE)
O objetivo do Programa é contribuir

Acesso ao Transporte Escolar aos Alunos
da Rede Pública Estadual
A SEED, em parceria com os municípios,
proporciona o acesso ao transporte escolar aos alunos do Estado. Segundo
dados preliminares do Censo Escolar
2015, a Rede Estadual possui 55.481
alunos usuários do transporte escolar, para tanto, foram disponibilizados
R$ 98,9 milhões para atender as contratações de veículos.
Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB)
O Programa da Universidade Aberta do
Brasil atende as demandas sociais de
formação de licenciados e bacharéis
na modalidade à distância. No estado,
esse programa é coordenado pela UFS
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e conta com a parceria do Estado e Municípios. Em 2015, foi registrados 4.369
cursistas, distribuídos em 14 pólos, nos
seguintes municípios: Arauá, Carira,
Japaratuba, Lagarto, Poço Verde, Porto da Folha, São Cristóvão e São Domingos, Brejo Grande, Estância, Nossa
Senhora da Glória, Nossa Senhora das
Dores, Propriá e Laranjeiras.
Foram ofertados ainda:
• O curso em Cultura e Histórias dos Povos Indígenas - oferecido na modalidade
semipresencial pela UFS/CESAD com
carga horária de 180h e 250 vagas. Tem
como público alvo professores e outros
profissionais da educação do ensino fundamental e do médio, das redes municipais e estadual.
• Curso de Aperfeiçoamento em Gêne-

para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção
da saúde, de prevenção de doenças e
agravos, com vistas a favorecer o pleno desenvolvimento do aluno da rede
pública de ensino. A SEED promoveu
encontros regionais, seminários e capacitações de profissionais das áreas de
educação e de saúde.
Formação Continuada de Docentes
Em parceria com a UFS, no âmbito do
Sistema UAB, foram disponibilizados
2.550 vagas em cursos “Lato Sensu”
na modalidade a distância e semipresencial, com destaque para o Curso de
Pós-Graduação em Ensino de Sociologia
no Ensino Médio e o Curso de Especialização em Educação Ambiental.

Foram ofertados ainda seis cursos de
mestrado profissional, a saber: Mestrado Profissional em Matemática em
Rede Nacional (PROFMAT), Programa de
Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF/ProFis), Mestrado Profissional em Letras (Profletras),
Mestrado Proﬁssional em Artes (ProfArtes), Mestrado Profissional em Ensi-

Programa Educação Profissional
Visando à ampliação da oferta de educação profissional técnica, integrada ao
nível médio, foram reformadas e adequadas três Unidades, com recursos no
valor de R$ 12,9 milhões, advindos de
convênios com o Governo Federal.

no de História (ProfHistória) e Mestrado
Profissional em Administração Pública
(ProfiAP).

sos de Formação Inicial e Continuada e na forma Subsequente, além da
matrícula de 32 alunos na modalidade
do Programa Nacional de Integração da
Educação Profissional com a Educação
Básica na Modalidade de Educação de
Jovens e Adultos (PROEJA).

Profuncionário
O Programa tem por objetivo a formação dos funcionários de escolas
(vigilantes, merendeiras, executores de
serviços básicos, oficiais administrativos), em efetivo exercício, em habilitação compatível com a atividades que
exercem. O Programa vem sendo desenvolvendo por meio da parceria com o
Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Sergipe (IFS) e ofertou as
seguintes matrículas: 110 em Alimentação Escolar; 198 em Infraestrutura Escolar; 43 em Multimeios Didáticos e 296
em Secretaria Escolar, totalizando 647.

Foram ofertadas 1.512 vagas nos cur-

Na Formação Continuada em Educação
Profissional participaram 51 novos
Educadores Profissionais admitidos em
Processo Seletivo Simplificado. Houve,
ainda, a formação de 43 técnicos para a
operacionalização do Sistema Nacional
de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC).

Relatório de Atividades 2015 | Governo de Sergipe

57

3.1.3. INCLUSÃO SOCIAL
Ao longo de 2015, a SEIDH direcionou
esforços no sentido de consolidar um
modelo de administração gerencial
orientado para resultados, compartilhando responsabilidades entre corpo
diretivo e funcional, para o cumprimento da sua missão institucional.
A SEIDH focou sua atuação na consolidação do Sistema Único de Assistência
Social - SUAS. Para tanto, desenvolveu
diversas ações que vão desde a capacitação de seus técnicos até a implementação da política de Cofinanciamento
Estadual da Assistência Social, alcançando a implantação de 108 Centros de
Referência da Assistência Social – CRAS,
abrangendo todos os 75 municípios sergipanos.
Habitação
Na habitação de interesse social destaca-se o programa “Aluguel Social”,
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que tem como finalidade pagamento de
aluguéis transitórios - pelo período que
antecede a entrega definitiva do imóvel
objeto de programa habitacional - para
famílias em situação de risco e vulnerabilidade sociais, que estejam abrigadas sob a responsabilidade do Estado e
cadastradas em programas ou projetos
habitacionais de qualquer Esfera de Governo. Atualmente, são atendidas 343
famílias.
Segurança Alimentar e Nutricional
Sempre buscando fortalecer a participação da sociedade civil e da agricultura
familiar, foram executados os projetos:
Agricultura Urbana e Periurbana nos
municípios da Grande Aracaju, com a
implantação de sete hortas orgânicas
duas unidades de beneficiamento, contemplando 320 beneficiários; o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA,
já implantado em cinco municípios, beneficiando diretamente 168 agricultores
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familiares e aproximadamente 4.000
famílias; oferta de 480.000 refeições à
população em situação de insegurança
alimentar, por meio do Restaurante
Popular Padre Pedro.
Inclusão Produtiva
Na área da inclusão produtiva, um
dos grandes destaques continua sendo o Programa Mão Amiga. Mitigar os
efeitos do desemprego causado pela entressafra dos cultivos da cana de açúcar
e da laranja é o objetivo primordial do
Programa.
A SEIDH desenvolveu, ainda, um conjunto de projetos com foco na inclusão
produtiva, com destaque para: o Projeto
de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais
- APL’s, que tem como objetivo apoiar
associações e cooperativas de pequenos
produtores rurais na resolução de gargalos do processo produtivo e/ou de comercialização; o Projeto Cuidar - Qualificação Profissional - que objetiva levar
qualificação profissional à população de
perfil CadÚnico, de modo a facilitar seu
acesso ao mercado de trabalho ou à
geração de renda de modo autônomo;
e, em parceria com o Governo Federal e municípios, apoia na execução do
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC,
que tem como foco qualificação profissional do trabalhador brasileiro
de baixa renda.

Foram implantados quatro Centros Públicos de Economia Solidária e promovida a formação de 1.000 associados. E
ainda, assistência técnica a empreendimentos econômicos solidários e redes
de cooperação, por meio de articulações em cadeias produtivas e arranjos
econômicos locais e territoriais.
Já no campo do Artesanato, foram
emitidas 3.165 Carteiras por meio do
Sistema de Informação Cadastrais do
Artesanato Brasileiro - SICAB, propiciando dignidade e benefícios para os
trabalhadores do artesanato. Houve
também a participação, em conjunto
com o artesão, em diversas exposições,
feiras e eventos locais e nacionais, com
a finalidade de orientar e supervisionar
os artesãos na organização e também a
seleção dos produtos artesanais a serem
expostos.
Trabalho
Ao longo do ano, no âmbito do Núcleo
de Apoio ao Trabalhador - NAT foram
mais de 80 mil atendimentos em todo
o Estado, tanto a trabalhadores, quan-

to a empregadores, com destaque para:
cerca de 18 mil novas inscrições de pessoas se candidatando a uma vaga de
emprego, no serviço de intermediação
de mão-de-obra; mais de 3 mil vagas
disponibilizadas pelas empresas parceiras; mais de 8.500 encaminhamentos
de pessoas cadastradas para entrevista
junto a empresas parceiras; e, mais de
25 mil habilitações ao benefício do seguro-desemprego.
Defesa Civil
Diante da situação de seca recorrente
no semiárido sergipano, foram homologadas, até o mês de novembro de
2015, Situação de Emergência em dez
municípios: Canindé de São Francisco,
Carira, Frei Paulo, Gararu, Itabi, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora
da Glória, Poço Redondo, Poço Verde e
Porto da Folha. Por meio da Operação
Carro Pipa, mais de 100 caminhões contratados abastecem a população afetada pela escassez hídrica em todos os
municípios em Situação de Emergência.
Também foram realizadas ações no sentido de minimizar os efeitos das fortes
chuvas de verão, ocorridas nos municípios de: Aracaju, Arauá, Estância, Indiaroba, Itabaiana, Itaporanga D’Ajuda,
Lagarto, Laranjeiras, Maruim, Nossa
Senhora do Socorro, Santa Luzia do Itanhi e São Cristóvão. Neste sentido, cabe
destacar a realização do III Seminário de
Prevenção aos efeitos das Chuvas.

Foram realizadas, ainda, diversas vistorias em edificações públicas e privadas
e áreas com instabilidades estruturais,
atendo demandadas tanto da população, quanto pelos órgãos públicos de
todas as esferas.
Mulheres
O Estado foi contemplado com duas
Unidades Móveis, que possuem estrutura completa para atendimento, acolhimento e orientação psicológica e jurídica a mulher. Esse atendimento é feito a
partir de palestras educativas sobre temas como Lei Maria da Penha, autonomia da mulher, Disque Denúncia e da
distribuição de materiais informativos.
No período de julho a novembro 2015
foram realizadas 21 Ações Locais Articuladas, contemplando 1.481 pessoas
de 15 municípios.
Realizou-se, também, a conscientização
de prefeitos para a implantação dos
Centros de Referência de Atendimento a Mulher em situação de violência –
CREAM, nos municípios que ainda não
contam com essa Unidade e foi prestada
consultoria aos municípios que já possuem seus CREAM’s.
Encontra-se em andamento o projeto para construção da Casa da Mulher
Brasileira, que será localizada na Av.
Maranhão, em Aracaju, com capacidade
para atender até 200 mulheres vitimas
de violência por dia. Esse espaço tem
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por objetivo oferecer todos os serviços
de proteção a mulher em um só local.
Essa ação integra o Programa Nacional
Mulher: “Viver sem Violência”, que tem
como meta instalar pelo menos uma
Casa da Mulher em todas as capitais do
País.
Juventude
Com o objetivo de proporcionar qualidade de vida aos jovens sergipanos
de 15 a 29 foram realizadas diversas
ações, a exemplo do Projeto Casas da
Juventude - espaço de convivência onde
são desenvolvidas atividades de pesquisa, de lazer, cursos profissionalizantes,
seminários, palestras e acesso aos
serviços oferecidos pelo Estado.

Outro destaque foi o Projeto Construindo o Futuro, que como finalidade incluir
o jovem socialmente pelo trabalho. Realizado em parceira com a Associação
de Educação e Desenvolvimento Integral: Um Lugar ao Sol e a PETROBRAS,
oferece oficinas de Capacitação Profissional em 05 municípios do Território
Grande Aracaju, beneficiando diretamente 240 jovens.
Direitos Humanos
Na área da Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Coordenadoria de Direitos Humanos esteve
presente no ato público no Dia mundial
contra o Trabalho Infantil. Acompanhou
o Encontro de Crianças e Adolescentes
de Comunidades Quilombolas, com a

Abrigo Estadual Regional para Crianças e Adolescentes em Carmópolis

participação 70 pessoas.
Foram realizadas, ainda, a Conferência
Estadual da Pessoa Idosa e a Conferência Estadual da Pessoa com Deficiência.
Para melhor atendimento a pessoa com
deficiência esta em andamento o projeto de implantação da central de libras.
Na área da Igualdade Racial, realizou-se
rodadas de encontros com comunidades
Quilombolas e potenciais parceiros,
como SEBRAE, EMBRAPA, SENAI, dentre
outros.
Assistência e Proteção à Criança e ao
Adolescente em Situação de Risco
A Fundação Renascer busca assegurar
a assistência necessária às crianças e

adolescentes vítimas de violação de
seus direitos ou em cumprimento de
medidas restritivas de liberdade, por
meio dos Sistemas de Atendimento Protetivo e Socioeducativo, respectivamente, seguindo o que dispõe o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) e o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE). São ofertados aos
menores atendidos serviços de saúde,
educação, esporte e lazer, cursos profissionalizantes, dentre outros. Ao longo
de 2015, foram atendidos, em suas sete
Unidades, 1.115 crianças, adolescentes
e jovens adultos. Desses, 127 foram
acolhidos nas três Unidades de Abrigamento e 988 nas quatro Unidades Socioeducativas.
Destaca-se, ainda, a continuidade do
Programa de Egressos (PROGRESSOS),
que atende aos adolescentes/jovens
egressos das medidas protetivas e socioeducativas na faixa etária entre 12 e
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24 anos. O Programa busca a integração
social, fornecendo orientações e subsídios à sobrevivência, evitando a reincidência e possibilitando novas oportunidades de crescimento. Em 2015,
atendeu 305 jovens egressos. Destes
32 foram contemplados com o Curso
de Aprendizagem em Serviços de Auxiliar Administrativo, em parceria com
o Serviço Nacional de Aprendizagem e
Comércio - SENAC. O Programa realiza,
também, atendimento e orientação aos
familiares dos adolescentes egressos.
Esse ano foi marcado por grandes avanços no tocante à organização e atualização das medidas socioeducativas com
base nas legislações, a exemplo:
• Da elaboração e aprovação do novo
Estatuto da Fundação Renascer, redefinindo sua missão, público-alvo, objetivos, estrutura administrativa, programas e projetos;
• Da elaboração da Proposta Político
Pedagógica, envolvendo todos os atores

da socioeducação – sociedade civil, socioeducando, familiares, profissionais,
gestores; O Documento apresenta os
objetivos, diretrizes e ações do processo socioeducativo a ser desenvolvido,
expressando a síntese das exigências
sociais e legais, bem como os propósitos
e expectativas da sociedade;
• Da Implantação do Núcleo Estadual
da Escola Nacional de Socioeducação –
NEES, objetivando capacitação de todos
os atores envolvidos na socioeducação
no Estado.
Foram implantadas duas Unidades de
Acolhimentos Regionais: uma no município de Frei Paulo e outra em Carmopólis, dentro de um processo de reordenamento das Unidades de Acolhimento.
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3.1.4. SEGURANÇA PÚBLICA
A SSP vem fomentando, nos últimos
anos, um novo arranjo institucional, baseado em mecanismos de governança
colegiada e de gestão integrada, que
prevê a articulação horizontal e sistêmica dos órgãos envolvidos, por meio do
compartilhamento de informações e do
alinhamento estratégico e operacional.
Nesse diapasão, em 2015, houve um
avanço importante para a melhoria dos
serviços, com a criação das Áreas Integradas de Segurança Pública – AISP’s,
por meio do Decreto nº 30.116, de 20
de novembro de 2015. As AISP’s são
espaços geográficos comuns, urbanos e
rurais, sob a responsabilidade de atuação dos Comandos da Polícia Militar de
Sergipe e da Polícia Civil do Estado de
Sergipe, do Corpo de Bombeiros Militar
de Sergipe da Coordenadoria Geral de
Perícias do Estado de Sergipe. Tem por
objetivo o planejamento e execução de
ações e operações, específicas e integradas, assim como o estabelecimento
de metas e monitoramento de resultados.
Outro projeto de extrema importância
para a integração dos órgãos da Segurança Pública é a implementação do
Sistema de Rádio Comunicação Digital,
com cobertura em todo o Estado. É um
sistema com soluções tecnológicas modernas e tem como finalidade otimizar e
integrar os órgãos de Segurança Públi-
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ca, aprimorando as ações de prevenção
e repressão à criminalidade no Estado.
Os equipamentos já foram adquiridos e
estão sendo entregues. O Projeto está
previsto para ser concluído no primeiro
semestre de 2016.
Em 2015, foi finalizada a instalação de
19 pontos de videomonitoramento do
Programa Crack, é Possível Vencer, na
área central dos mercados na Capital
e a instalação dos equipamentos de
recepção dos sinais na Base Móvel. Os
equipamentos foram doados pelo Ministério da Justiça e o investimento foi na
ordem de R$ 868 mil. Essa ação possibilita a implantação de espaços urbanos
seguros, por meio da revitalização destas áreas.
Também foi finalizado, em 2015, o projeto de criação do Boletim de Ocorrência - BO online e a instalação de fibra
ótica ligando todas as unidades policiais
da capital.
A SSP inaugurou mais dois Centros Integrados de Segurança Pública - CISP,
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em Santa Luzia do Itanhy e Aquidabã e
reformou o CISP do Município de Pedra
Mole. Ao todo já são 23 CISP’s instalados
no interior do Estado, onde a polícia civil
e militar atuam de maneira integrada.
Polícia Civil
Foi finalizado o Concurso para Agentes
e Escrivães da Polícia Civil. A última fase
do certame foi o Curso de Formação. De
agosto a dezembro a Academia da Polícia Civil - Acadepol recebeu 460 alunos.
O curso ofereceu aproximadamente
400 horas de atividades curriculares,
com destaque para: técnicas modernas
de investigação, manejo e emprego de

arma de fogo, inquérito policial, prática cartorial. Foram investidos mais de
R$ 1,6 milhão na realização do Curso,
com o pagamento de ajuda de custo e
alimentação para os alunos, além das
aquisições de novas armas e munições
de treinamento, fardamentos, dentre
outros. Também foi construída, na Acadepol, a Casa de Simulação e Treinamento de Entrada e Saída Tática e está
sendo reformado o Estande de Tiro.
Para garantir um atendimento de qualidade estão sendo realizadas melhorias
nas instalações de Unidades Policiais da
capital e do interior do Estado, a exemplo das reformas na 2ª e na 10ª Delegacias Metropolitanas. Muitas outras
obras estão em andamento e serão finalizadas no inicio de 2016, das quais
destacam-se: reforma da Delegacia de
Atendimento a Grupos Vulneráveis de
Nossa Senhora do Socorro; reforma da
Delegacia de Siriri; recuperação e ampliação da Delegacia de Areia Branca.
O projeto Acorde é uma iniciativa de
mediação de conflitos realizada desde
2013 no bairro Santa Maria, na capital
sergipana. Com o apoio financeiro do
Governo Federal será criada uma Central de Mediação de Conflitos na Capital
e quatro núcleos no interior do Estado.
Para reforçar o Projeto foram entregues
equipamentos de informática e realizadas quatro palestras para sensibilização
sobre os benefícios da mediação de con-

flitos. O Projeto realizou mais de 450
atendimentos, em 2015.
Um balanço das ações da Polícia Civil,
até novembro 2015, contabiliza: 7.880
Inquéritos Policiais; apreensão de 1.130
armas de fogo; 6.246 prisões, sendo
3.742 em flagrante delito; recuperação
de 929 veículos e apreensão de 1,5 quilos de maconha prensada e cocaína,
14.728 pedras de Crack, 28 pés de Maconha, 189 unidades de esctasy, uma de
lança-perfume e 39 unidades de loló.
Perícia Técnica
Foram realizados investimentos com o
objetivo de melhorar a Pericia Técnica
no Estado, a exemplo de: reformas em
unidades da Coordenadoria Geral de
Perícias; melhorias no Instituto Médico
Legal, incluindo a aquisição de diversos
equipamentos adquiridos por meio de
convênios com o Ministério da Justiça;
aquisição de equipamentos, mobiliários
e insumos para a montagem de sete laboratórios (DNA e Toxicologia, Perícia
Forense, Química Legal, Entomologia,
Informática, Fonética e Biologia) que
irão funcionar em um novo prédio de
900 m², construído dentro do SergipeTec, que está sendo finalizado para receber o Instituto de Análise Criminal e
Pesquisa Forense (IAPF).
Ocorreu, ainda, a nomeação de 34 novos servidores aprovados em concurso
público. Com as nomeações, o Governo
do Estado aumentou em 62% o efetivo

de servidores dos institutos ligados à
Coordenadoria Geral de Perícias (COGERP).
Policia Militar
Em 2015, A PM realizou 6.131 conduções até as delegacias e 290 prisões
envolvendo drogas, retirou de circulação 845 armas de fogo e recuperou
1.125 veículos furtados ou roubados,
compreendendo um aumento de 89%
em relação a 2014. Aumentou, ainda,
em 85% o número de abordagens e em
13% o número de atendimentos com
viaturas, também em comparação com
2014.

No âmbito do Programa Brasil Mais Seguro, em parceria com o Governo Federal, foram entregues diversos equipamentos para melhoria dos serviços
prestados a população, com destaque
para a entrega de 32 Bases Móveis de
Polícia Comunitária, com investimento
da ordem de R$ 4,78 milhões, para fortalecimento de ações contra a violência
e a criminalidade, por meio da filosofia
de polícia de proximidade. Essas Bases
estão sendo instaladas nos municípios
de Aracaju, São Cristóvão, Barra dos Co-
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A polícia Militar além de atuar no policiamento preventivo e ostensivo, desenvolve ações de prevenção primária em
escolas da Capital e do interior. O Programa Educacional de Resistência às
Drogas e à Violência (PROERD) e o Polícia Cidadã são exemplos de ações em
andamento. Esse ano o PROERD contou
com a chegada de novos equipamentos
de informática, material gráfico e um
ônibus para ações de prevenção junto
às escolas, com investimentos da ordem
de R$ 1,2 milhões. O Programa atendeu 42 escolas de ensino fundamental
(currículo 5º ano) e uma escola de ensino infantil. Foram beneficiados 2.514
alunos do 5º ano e 45 alunos da pré-escola, de Aracaju, Barra dos Coqueiros,
Ribeirópolis e Tobias Barreto.

Corpo de Bombeiros
Em 2015 a corporação completou 95
anos e, em comemoração, foram realizadas algumas ações, dentre elas: 1º Seminário de Segurança Contra Incêndio;
1º Curso de Adestramento Básico Canino (CABK-9) e o 2ª Ação Bem Estar.
Foram adquiridas quinze viaturas para
o serviço administrativo e uma operacional – um Auto-Bomba Tanque (ABT),
com recursos do Ministério da Justiça,
no valor de R$ 500 mil, com capacidaEquipamentos
Desencarceradores e acessórios

de para cinco mil litros de água, usados
no combate a incêndios. O investimento
para aquisição das viaturas administrativas foi de R$ 757 mil, com verba própria da corporação, sendo 12 carros de
passeio e três utilitários/vans. A iniciativa representa uma economia de quase
R$ 12 mil gastos mensalmente com pagamento da locação de carros administrativos. Foram realizados, ainda, os investimentos a seguir, que auxiliarão em
um melhor atendimento a população:

Investimento (R$)
313.900,00

Aquisição de Conjuntos de Combate a Incêndio

170.820,00

Aquisição de Compressores de Ar respirável

158.000,00

Aquisição de Veículos Administrativos
Total

LOCAL

1.144.500,00

Aracaju-Sede

757.000,00
2.960.620,00

INTERIOR

SITUAÇÃO
Aprovados Reprovados Canceladas S/ Resultado

TOTAL

36.612

4.072

778

2.131

43.593

Galpão

2.752

599

29

847

4.227

CEAC-Riomar

9.515

683

68

354

10.620

CEAC-Rodoviária

12.878

977

64

461

14.380

UNAT Jardins

11.437

593

73

508

12.611

73.194

6.924

1.012

4.301

85.431

Lagarto

9.348

259

28

269

9.904

Carmópolis

4.432

199

0

73

4.704

Propriá

3.280

266

7

95

3.648

Estância

8.158

487

34

83

8.762

Itabaiana

15.281

786

70

496

16.633

Glória

8.740

1.063

6

211

10.020

Socorro*

3.634

92

8

106

3.840

1.904
54.777
127.971

172
3.324
10.248

68
221
1.233

70
1.403
5.704

2.214
59.725
145.156

Tobias Barreto
TOTAL INTERIOR
TOTAL GERAL
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Na busca permanente em dar maior
comodidade aos usuários, o DETRAN
implantou um novo espaço para custódia de veículos apreendidos e um novo
Setor de Protocolo e realizou melhorias
na acessibilidade e no atendimento dos
portadores de deficiência na sua sede.
Executou, ainda, o projeto e construção
dos elementos pertencentes ao circuito
de prova de moto na área de exames
práticos (rampa e sonorizador).

O DETRAN realizou 145.156 vistorias
em 2015, conforme dados detalhados
Estão em andamento dois grandes projetos: o processo de implantação do
Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos, que visa capturar a
identificação do veículo através de um
Chip Automotivo; e, o processo de modernização da vistoria de veículos, que
vai efetuar com maior segurança a vistoria eletrônica de veículos, dentro dos
novos padrões exigidos pela legislação.

Vistorias Realizadas

TOTAL CAPITAL
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tre eles: Cristinápolis, Estância, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora do Socorro
e Propriá.

416.400,00

Reposição de cilindros de ar respirável

Aquisição de Veículos de Busca e Salvamento

DETRAN
Ao longo de 2015, o DETRAN promoveu,
juntamente com outros órgãos, diversas
campanhas educativas, com o intuito de
conscientizar a população. Em agosto
foi Lançado o projeto “Motociclista vivo”
na Escola Estadual Vitoria de Santa Maria. O Projeto tem como objetivo a redução do alto índice de acidentes de trânsito no Estado e foi desenvolvido em
parceria com a Secretaria de Estado da
Saúde – SES e da Secretaria de Estado
da Educação – SEED. Foram realizadas
ações em dezoito colégios na capital e
em diversos municípios do interior, den-

CAPITAL

queiros, Itaporanga, Itabaiana, Lagarto,
Estância e Nossa Senhora do Socorro.
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Sistema Prisional
O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor - SEJUC, tem como
um dos principais objetivos a modernização e melhoria da infraestrutura das
unidades prisionais de Sergipe, de modo
a humanizar o tratamento ao preso.
Em 2015, foram finalizadas as obras
de reforma e ampliação do Presídio de
Nossa Senhora da Glória. Foram finalizadas, ainda, as obras de Construção da
Cadeia Pública de Estância e da Cadeia
Pública de Areia Branca, totalizando um
acréscimo de 586 vagas para o regime
provisório, colaborando com a diminuição do déficit de vagas no sistema prisional sergipano, uma vez que 72% da
população carcerária é formada por presos provisórios.
Foram celebrados dois Termos de Cooperação com o Tribunal de Justiça do
Estado de Sergipe – TJSE, com o objetivo de desafogar o sistema prisional: um
para a implantação da Videoaudiência,
que possibilita o interrogatório de réus
de alta periculosidade nas Unidades Prisionais; e, outro para a implantação do
Projeto Piloto “Audiência de Apresentação” ou “Audiência de Custódia”, na
Central de Plantão Judiciário, de modo
viabilizar a apresentação pessoal de autuados em flagrante delito à autoridade
judiciária. Segundo dados do TJSE, após
a referida implantação houve uma redu-
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ção de 11% na taxa de encarceramento.
Também foi firmada parceria com o
Conselho de Comunidade, para contratação de apenados para trabalharem
em órgãos e staduais ligados a SEJUC,
em apoio ao Programa “Começar de
Novo”, do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), cuja finalidade é promover a cidadania e, consequentemente, reduzir a
reincidência de crimes.
Foi implantada, ainda, a Central de Monitoração Eletrônica do Sistema Prisional, sob o comando de servidores prisionais, treinados e capacitados pela
empresa fornecedora das tornozeleiras
eletrônicas. Em operacionalização desde julho do corrente ano, sem custos
aos cofres do Estado de Sergipe, em
virtude de acordo entre a SEJUC e a fornecedora. Desta forma, nesse período já
foram monitoradas treze pessoas, entre
presos e vítimas de agressões no âmbito da Lei Maria da Penha.
No que cerne à assistência à saúde, educação formal e profissionalizante, e
na área cultural, foram executados diversos projetos voltados à cidadania do
preso, com destaque para:
Campanhas de vacinação, testes rápidos de HIV e disponibilização de medicamentos Clínicos e Psicotrópicose;
Projeto de Educação Continuada, para
implantação de cursos para jovens adultos, desde a alfabetização e estenden-
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do-se aos níveis de ensino fundamental
e médio, bem como ao supletivo;
Projeto Biblioteca Itinerante em todas
as Unidades Prisionais do Estado;
Projeto Florescer, em parceria com o
Ministério Público Estadual, que tem
por objetivo fomentar a geração de renda, por meio de cursos de artesanato e
desenvolver atividades de leitura e escrita;
Projeto de Capacitação Profissional,
que objetiva a implantação de Oficina de Panificação no Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto
–COPEMCAN e Silk Screen no Presídio
Feminino (PREFEM);
PENARTE, projeto que incentiva a arte
e a educação por meio de oficinas de
músicas, grafismo, teatro e poesia. Está
sendo desenvolvido no Presídio Feminino e no COPEMCAN.

Defesa do Consumidor
O PROCON/SE ao longo do ano de 2015
executou muitas atividades, com destaque para:
• Cerca de 7.500 atendimentos, com
um índice de resolutividade de mais de
90%;
• Divulgação mensal do ranking das empresas que mais sofreram reclamações;
• Propositura de Ação Civil Pública
contra operadoras de telefonia sobre
bloqueio de internet, em parceria com
a Defensoria Pública do Estado de Sergipe;
• Renovação do programa ““De Olho
na Validade”” em parceria com a Associação Sergipana de Supermercados
(ASES), que garante ao consumidor a
troca de produto fora da validade por
outro dentro da validade, caso encontrado no supermercado conveniado;
• Parceria com a Fundação Aperipê para
divulgação dos casos dos consumidores
que tiveram reclamações registradas no
órgão;
• Realização de Termo de Cooperação
Técnica com o TJSE, com vista a homologar os acordos realizados no Procon, para que estes possam ter validade
como Título Executivo Judicial.

3.1.5. CULTURA, ESPORTE E
TURISMO
Cultura
Em 2015, a SECULT continuou buscando
o fortalecimento da cultura sergipana e
a garantia do acesso aos bens culturais e
aos meios necessários para a expressão
simbólica, promovendo a cidadania, o
protagonismo social e a valorização da
diversidade cultural. As principais ações
realizadas foram:
Seminário Sergipano de Políticas
Públicas para a Cultura – teve como
objetivos discutir a Minuta da Lei
Orgânica da Cultura, o Sistema Estadual
de Museus e Bibliotecas, a revisão da Lei
do Fundo Estadual de Desenvolvimento
Cultural e Artístico - Funcart, além da
elaboração de um cronograma de ações
para a Gestão da Cultura no Estado. O

Evento foi realizado entre os dias 05 e
06 de março, no Centro de Convenções
de Sergipe.
Seminário Política para Cultura Negra – teve como objetivo discutir o direcionamento de ações voltadas para
as culturas negras a serem incluídas no
Plano Estadual de Cultura e contou com
a participação do Fórum Sergipano de
Cultura Negra. Foi realizado nos dias
21 e 22 de maio no auditório da Biblioteca Pública Epifânio Dórea.
61 anos do Teatro Atheneu - Para
comemorar o aniversário do Teatro
Atheneu, no dia 28 de março, duas
das bandas de destaque no cenário
da música sergipana contemporânea,
a The Baggios e a Coutto Orquestra
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de Cabeça apresentaram seus novos
shows, com entrada franca.

como temática principal as manifestações culturais sergipanas.

Folia da Gente, realizado no Museu
da Gente Sergipana, em parceria com
o Instituto Banese, teve como objetivo
proporcionar mais um encontro de sergipanos, e turistas com manifestações
populares que remetem ao carnaval. Foi
realizado no período de 21 de janeiro a
06 de fevereiro e incluiu a apresentação
de Orquestra de Frevo, oficinas de ritmo
e exibição de filme.

Corredor Cultural Wellington Santos “Irmão”- foi inaugurado na sede da
Secult o Corredor Cultural Wellington
Santos (Irmão), que presta homenagem
a um antigo servidor da Secretaria. O
evento contou com a abertura da exposição do artista plástico Jo’K, com a
apresentação de trio pé de serra e com
exposição de peças artesanais.

I Temporada Mariano de Artes Cênicas – evento em comemoração ao Dia
Internacional do Teatro, onde o público
teve acesso a espetáculos de teatro e
dança, tanto da capital quanto do interior, a preços populares, mostrando a
diversidade dos trabalhos. O evento foi
realizado no período de 27 de março a
14 de junho no Teatro Lourival Batista.
13ª Semana de Museus, com o tema
“Museus para uma Sociedade Sustentável”, onde foram realizadas exposições, visitas guiadas, exibições de
filmes, espetáculos teatrais, oficinas,
seminários, mesas-redondas e palestras, entre os dias 18 e 24 de maio.

Encontro Nordestino de Cultura - Arraiá do Povo - a programação deste
ano dos Festejos Juninos ocorreu na
Praça de Eventos da Orla de Atalaia e no
Espaço Cultural Gonzagão, no Conjunto
Augusto Franco, buscando maior valorização dos artistas locais, incentivando
as tradições da cultura e da música nordestina.
Agosto para Todos - com a intenção
de agregar e fomentar as expressões

Reinauguração da Galeria J Inácio,
instalada na Biblioteca Pública Epifânio
Dória, foi reinaugurada com o vernissage “Sergipe, Cor e Cultura”, do artista plástico Adauto Machado, que teve
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artísticas e culturais de Sergipe, o projeto contou com palestras, oficinas,
exibições de filmes, exposições, apresentações artísticas, rodas de leitura,
entre outras atividades que foram desenvolvidas em comemoração ao mês
do folclore.
Edital de Oficinas Culturais - com o
intuito de interiorizar cada vez mais a
Cultura em Sergipe foi lançado edital
que compreendeu todos os Territórios
de Planejamento do Estado. Os projetos
financiados terão como protagonistas
ou beneficiários, jovens de 14 a 30 anos,
inscritos no Cadastro Único (CadÚnico)
do Governo Federal, com prioridade
para os que se encontram em situação
de extrema pobreza.
Orquestra Sinfônica de Sergipe
(ORSSE)
A Orquestra iniciou a temporada 2015
no Teatro Tobias Barreto, apresentando
três grandes concertos. Durante todos

os meses do ano a Orquestra teve atividades, com destaque para: apresentação em comemoração ao aniversário
de 61 anos do Teatro Atheneu; um concerto inédito no teatro Tobias Barreto,
em homenagem ao Dia das Mães; no
encerramento dos Festejos Juninos,
com o seu tradicional ‘Arraiá Sinfônico’;
e, em homenagem ao Dia do Músico, a
Orquestra realizou um concerto denominado “A Magia das Cordas”.

Bibliotecas
No primeiro semestre de 2015, a Biblioteca Epifânio Dória passou por reformas
pontuais, com o objetivo de minimizar
danos à estrutura física do espaço. Três
grandes mudanças foram prioridade:
o projeto de acessibilidade, a transformação da biblioteca em um campo de
estágio para estudantes do curso de Biblioteconomia da UFS e a criação do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas.
A Biblioteca Infantil Aglaé Fontes Alencar teve atividades especiais para as
crianças durante o carnaval. Em Comemoração ao Dia Internacional do Livro
Infantil (2 de abril) fez uma programação com projetos de leitura e exposições sobre vida e obra de importantes
autores brasileiros. Foram realizados,
ainda, eventos como o V Encontro de
Contadores de Histórias de Sergipe e a
segunda edição do Folcloripe (Folclore
em Sergipe).

Palácio Museu Olímpio Campos –
PMOC
Em 2015, aproximadamente 14.400
pessoas visitaram o Palácio Museu
Olímpio Campos (PMOC), divididos conforme demonstra o gráfico a seguir:

to à sociedade sergipana, aprimorar a
qualidade dos serviços vinculados nos
canais e incrementar a receita própria
a TV Aperipê aumento significativamente a transmissão de programação
local, passando de 18h22min semanal
em 2014 para 62h30min em 2015, envolvendo telejornalismo, produções audiovisuais e reportagens especiais. Dentre os programas locais, destacam-se:
“Nossa Terra, Nossa Gente”, “Periferia”,
“Aperipê Esporte”, “Utilidade Pública”,
“Expressão”, “Plural”, “Sergipe Rural”,
“Sergipe em Debate”, “Conceito de
Vida”, “Esporte Cidadão”, “Conexão” e
“Segurança em Alerta”.

Além de atender diversos alunos das redes pública e particular de ensino (cerca de 2.750), o PMOC realizou diversos
eventos durante todo o exercício, com
destaque para: Exposição “Ícones Juninos”, Mesa Redonda dentro da Semana
Nacional de Museus, encontro de Pesquisadores do Brasil e do exterior sobre
o tema Segundo Reinado, Reunião do
Comitê de chegada da Tocha Olímpica,
Lançamento do livro “Getúlio Escreve
à Lourival”, Seminário com a temática
“Intolerância Racial” e apresentação de
Corais.

Já as emissoras de rádios Aperipê AM
e FM contaram com novos programas
em 2015, como: “Pelos Caminhos da
Fé”, “Musiqualidade”, “Domingo no
Clube”-programa que a 30 anos está
no ar na Rádio Aperipê Am e que passou a fazer parte da Aperipê FM, “Puxe
o Fole”- Programa da Rádio Nacional do
Rio de Janeiro, que por conta da audiência passou a ser transmitido em rede
nacional pelas emissoras EBC -, “Mural”, “Link Notícias”, “Compasso Brasil”,
entre outros programas que além de
fazerem parte da programação da TV
Aperipê, ganharam espaço também na
programação da Aperipê AM e FM.

Rádios e TV Públicas (Fundação
Aperipê – FUNDAP)
Com o objetivo de viabilizar a manutenção e lançamento de novas produções, consolidar a credibilidade jun-

Turismo e Esporte
O Governo de Sergipe procurou garantir a continuidade das ações no turismo,
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fomentando e divulgando o destino Sergipe em todo o país, ampliando o número de operadores e agentes capacitados
a vender Sergipe e fortalecendo a imagem do Estado como destino turístico
prioritário, tanto de lazer, quanto de
negócios e de eventos.
Divulgação do Destino Sergipe
Nesse sentido, o Governo esteve presente em nove feiras e workshops nacionais e internacionais de turismo, a
exemplo da 27ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa, do WTM Latin America
2015, realizado em São Paulo e do Festival de Turismo de Gramado, no estado
do Rio Grande do Sul.
No âmbito regional houve a ação denominada “Promoção Regional do Destino Sergipe” com o slogan: ‘Sergipe
- Sua Próxima Viagem’ que promoveu
encontros de negócios para a apresentação do destino Sergipe e capacitação
dos profissionais de quatro capitais nordestinas, em parceria com o Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas
de Sergipe (SEBRAE/SE) e com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis
de Sergipe (ABIH/SE).
No Estado, o Governo apoiou vários projetos, a exemplo da Semana do Turismo,
que teve como Tema: “Mil Milhões de
Turistas, Mil Milhões de Oportunidades”
e da Feira de Sergipe, ambos realizados
na praça de eventos da Orla de Atalaia.
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Fórum Café com o trade
O “Café com o trade” é um fórum permanente para debates, discussões e
reivindicações. O Governo do Estado
tem buscado dar soluções aos problemas apresentados no Fórum, por meio
de ações que contribuem efetivamente
para a melhoria da atividade econômica
do turismo.
Festejos Juninos: Recepção do Turista no Aeroporto de Aracaju
Além de decoração junina o Governo
colocou um trio de forró pé de serra no
aeroporto de Aracaju para recepcionar
e animar os turistas que desembarcam
durante o mês de junho em nossa Capital. O objetivo foi apresentar ao turista o que acontece no mês dedicado aos

santos juninos Antônio, João e Pedro
em Sergipe, que mobiliza todo o Estado,
com festas durante os 30 dias.

na Batistão, conquistou o pentacampeonato em grupo na competição.

Capacitação para Agentes de Viagem
Foram capacitados mais de 300 agentes de viagem no 5º Workshop Visual.
O evento foi realizado em Itaparica/Ba,
entre os dias 27 e 30 de junho e tem
como objetivo consolidar parcerias, reunir fornecedores e, também, agências
de viagem.

O Governo de Sergipe vem criando e
mantendo escolas de esportes, para
que as crianças possam ter acesso à
prática esportiva, com auxílio de profissionais qualificados. No total, são quatro escolas de esportes espalhadas por
Sergipe: a Escola de Esporte Professor
Kardec, situada no bairro Santa Maria,
com três anos de existência; a Escola
Gerivaldo Garcia, no bairro Santos Dumont; a Escola Josefa Silva Santos, no
Bairro Industrial; e, a Escola Raimundo Rodrigues de Lima, no município de
Malhador.

Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica
A ginástica rítmica brasileira conquistou
três medalhas nos Jogos Pan Americanos do Canadá. A equipe, cuja base de
treinamento é em Aracaju, anexo à Are-

3.2. EIXO II: CONSTRUIR O FUTURO
3.2.1. FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO
Em 2015, a SEDETEC deu continuidade
a ações na busca por novos investimentos, promoção da competitividade
e geração de emprego e renda para a
população sergipana. Outro foco foi o
fortalecimento de parcerias com instituições federais e estaduais, na busca por
um intercâmbio e uma maior divulgação
das potencialidades de Sergipe.
O apoio do Governo, por meio da Sedetec
e dos órgãos vinculados (Codise, Fapitec,
Sergipetec, Jucese e ITPS), permitiu que
os empreendedores alavancassem novas atividades produtivas, fundamentais
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para a geração de emprego e renda na
economia sergipana, bem como a ampliação de recursos que possibilitaram o
avanço da tecnologia, da ciência e inovação em Sergipe.
Com isso, houve um significativo crescimento nos cursos de qualificação
profissional e de pesquisadores, como
também um bom desempenho do Estado em exportações e importações, possibilitando o crescimento na geração de
empregos com a chegada de novos investimentos para o estado de Sergipe.
O Banco do Estado de Sergipe S.A
(Banese), também contribuiu para as
políticas de desenvolvimento, atuando
como agente de desenvolvimento, seja
no fomento econômico através do estímulo à inclusão bancária e acesso ao
crédito sustentável, seja na promoção
de ações de responsabilidade socioambiental.

• Projeto “Eficiência Energética com
uso Sustentável de Recursos Florestais em Indústrias de Cerâmicas do
Estado de Sergipe” - acompanhamento técnico da conclusão do projeto, em
parceria com o Fundo Socioambiental
da Caixa Econômica Federal e Sergipetec.
• Projeto Dom Távora – participação
no Comitê Executivo do Projeto de
Desenvolvimento de Negócios Rurais
para Pequenos Produtores – Projeto
Dom Távora.
Ambiente de Negócios e Atração de
Investimentos
No que concerne ao ambiente de
negócios e atração de investimentos,
durante o ano de 2015, foram realizadas
as seguintes atividades: participação na
Rede Nacional de Informações sobre
Investimento -RENAI, do Ministério do

Aqui são apresentadas as principais
ações que contribuíram para o desenvolvimento sergipano em 2015, realizadas por esses órgãos.
Arranjos Produtivos Locais -APL’s
Em relação aos APL’s destacam-se as
seguintes atividades:
• Centro Vocacional Tecnológico acompanhamento das obras do CVT de
Confecções para o APL de Tobias Barreto;
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Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior - MDIC e, no projeto Fincar o Pé,
junto com o SEBRAE.
A RENAI tem como objetivo promover o
intercâmbio de informações e articular
ações de investimentos. Já o Projeto
Fincar o Pé tem como objetivos estimular o empreendedorismo local e ampliar sua competitividade, incentivar a
formalização de empresas e, implementar e regularizar a Lei Geral da Micro e
Pequena Empresa nos municípios.
Comércio Exterior
Em 2015, a SEDETEC executou, pelo
quarto ano, o Plano Nacional da Cultura
Exportadora (PNCE), uma iniciativa do
MDIC. Para o ano corrente foram pactuadas treze ações, das quais foram realizadas onze, conforme quadro a seguir:

AÇÕES DO PNCE EM 2015

durante o ano de 2015, o projeto “100%
Digital” sofreu grande avanço, chegando à marca da digitalização de aproximadamente 95% do acervo.

DATA

PARCEIRO

Curso Básico de Exportação

15/04

MDIC

Palestra Exporta Fácil

14/05

Correios

Apresentação do Perfil Exportador de Sergipe

11/06

Apex-Brasil

17 e 18/06

MDIC (Secretaria de
Comércio e Serviços)

Palestra Exporta Fácil

02/09

Correios

Palestra sobre o trabalho desenvolvido pelo setor de
promoção comercial (SECOM) das embaixadas e
consulados brasileiros

02/09

MRE

Curso Básico de Exportação

24/11

MDIC

Curso Condições de Venda para os Mercados Externos

Online

Sebrae

Curso PROEX - Procedimentos para Exportação

Online

Sebrae

PLAEX - Planejamento para Exportar

Online

Sebrae

Autodiagnostico de Negócios Internacionais

Online

Sebrae

AÇÃO

Capacitação para a Exportação e Internacionalização
de empresas prestadoras de Serviços

Comércio
No decorrer do ano de 2015, a Junta Comercial do Estado de Sergipe, continuou
o seu processo de evolução e melhoria
na prestação dos serviços de registro
mercantil e ao mesmo tempo buscou
inovar na desburocratização e integração dos órgãos de registro, facilitando
a criação, bem como a extinção de empresas, atendendo a reivindicações da
classe empresarial.

Sergipe), que conta atualmente com 12
municípios integrados, o que corresponde a 30% das empresas ativas do Estado.
Visando dar continuidade ao processo
de modernização da Junta Comercial,

Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI)
O Governo de Sergipe criou o PSDI para
estimular a economia na atração de novos negócios por meio da concessão de
incentivos. Com o Programa, empreendimentos industriais, agroindustriais, de
pecuária, aquícolas, turísticos, tecnológicos e centros de distribuição podem
ser beneficiados de diferentes formas
com apoio fiscal, locacional ou de infraestrutura.

Após aprovação do Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI), em 2015,
diferentes empreendimentos foram
incentivados pelo PSDI, com 31 apoios
locacionais e 19 apoios fiscais. Também nesse período foram implantados
23 projetos em quatro territórios sergipanos, com a geração de 1.596 empregos e investimento de R$ 84,8 milhões.

Territórios contemplados com empreendimentos implantados em 2015

Em todo o exercício foram 3.785 processos de abertura de empresas, 3.172
processos de extinção e 10.644 processos de alterações de empresas. A manutenção no volume de serviços deu-se,
principalmente, pela REDESIM (Agiliza
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Territórios contemplados com projetos aprovados em 2015

QTD

EMPREGOS
GERADOS

Grande Aracaju

17

400

15.173

Sul

01

86

11.843

Centro Sul

04

1.067

57.277

TERRITÓRIOS

Agreste Central

01

43

TOTAL

23

1.596

Fora isso, foram aprovados 33 novos
projetos que, quando implantados, gerarão mais 1.358 empregos e representarão investimentos de mais de R$ 1,4
bilhão em 07 territórios.Investimentos
em Infraestrutura Industrial
Consta de investimento em infraestrutura cerca de R$ 18,5 milhões entre
contratos concluídos e em andamento.
Destacamos dentre outros, os investimentos em manutenção, conservação e
abertura de vias e acessos aos Distritos
Industriais e a construção de galpões
industriais financiados pelo Proinveste.

INVESTIMENTO
em R$ mil

551
84.844

Recursos Minerais
O setor mineral sergipano é composto predominantemente por micro e
pequenos negócios, sobretudo aqueles
que estão concentrados no segmento
das substâncias minerais de emprego
imediato na construção civil. O número
desses ativistas do setor mineral sergipano pulou de 362 no ano passado para
um total de 385, em 2015. Dentre esses
empreendedores, vale destacar a presença de empresas de pesquisa mineral, que têm tido uma atuação marcante
no desenvolvimento de novos projetos
minerais. Utilizando ferramentas de
tecnologia avançada, essas empresas
têm contribuído em muito para o surgimento de novos negócios na área da
geologia, mineração e meio ambiente.
Não se pode deixar de destacar a importância de grandes empresas do setor
mineral brasileiro, tais como a VALE S/A,

74

Relatório de Atividades 2015 | Governo de Sergipe

Votorantim Cimentos, Itaguassu Agroindustrial, Cal Trevo, dentre outras que
em Sergipe atuam em diversos setores.
Essas empresas são responsáveis, no
conjunto, pela maior parte da produção
mineral estadual, além da contribuição
que já dão ao setor industrial de base
mineral de Sergipe.
O segmento de águas minerais continua
sendo um dos mais dinâmicos do segmento mineral, apresentando padrão
de crescimento sustentado nos últimos
anos. Novos empreendimentos têm surgido anualmente, sobretudo na região
oeste do município de São Cristóvão,
que é a região de maior concentração
das indústrias de envasamento de
águas minerais em Sergipe. Em 2015,
dois novos projetos se encontram em
implantação, um em São Cristóvão, cercanias do povoado Rita Cacete e outro
no município de Japaratuba.
Nota-se em Sergipe o interesse dos
mineradores por fertilizantes: 85 das
415 Autorizações de Pesquisas em andamento no Estado têm como objetivo
substâncias minerais fertilizantes, principalmente potássio (silvinita).
O segmento dos minerais industriais
continua
apresentando
destacado
crescimento, não obstante a crise
econômica que vem atingindo o setor
industrial brasileiro. Dos dois projetos
que se encontravam em fase de implan-

tação em 2014 um já foi inaugurado e
outro está seguindo plenamente seu desenvolvimento. Esses empreendimentos industriais de base mineral devem
repercutir positivamente na dinâmica
do setor mineral sergipano: a produção
de calcário para as produções de cimento e vidro e a produção de areia quartzosa para a produção de vidros.
Destacamos que, em Sergipe a produção mineral é realizada através de 323
títulos minerários, que são responsáveis
pela totalidade da produção mineral
sergipana. Esses títulos outorgados pelo
Departamento Nacional de Produção
Mineral - DNPM estão sob o domínio de
mais de 203 empreendedores distintos.
O declínio da produção de potássio a
partir do minério da mina Taquari/Vassouras reacende as esperanças de que
tudo será normalizado com a implantação do Projeto Carnalita, cujos estudos já se encontram em fase avançada. Esse projeto, pelas previsões, não
somente aumentará a produção desse
importante fertilizante, como elevará a
utilização de vários insumos ofertados
localmente, com impactos significativos
para variados setores da economia sergipana.
Ao se analisar o setor mineral sergipano
através da arrecadação tributária específica, observa-se que, ao longo dos últimos doze anos os valores apresentaram

flutuações bastante destacadas. Essas
flutuações se devem a diversos aspectos, sendo que o mais importante foi o
aumento da eficiência na arrecadação
tributária por parte do DNPM, sobretudo a partir da criação da Diretoria de
Procedimentos Arrecadatórios.
O gráfico a seguir retrata a série histórica da arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos
Minerais - CFEM, relativa à atividade de

Ciência, Tecnologia e Inovação - CT&I
No exercício de 2015 foram assinados
um novo acordo de cooperação e um
convênio, envolvendo um total de recursos da ordem de R$ 72 milhões, sendo
R$ 54,8 oriundos do Governo Federal e
R$ 17,2 correspondentes a contraparti-

mineração no Estado de Sergipe. Os dados expõem de forma clara a forte vinculação da arrecadação desse tributo
com a mineração de potássio. Como se
pode observar, não obstante as naturais
flutuações verificadas em alguns períodos houve uma nítida elevação dos valores arrecadados a partir de 2008, que
tem dois fatores explicativos: a elevação
do preço do potássio em nível internacional e o aumento da produção.

das de recursos estaduais do Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNTEC.
A FAPITEC/SE lançou 12 editais e duas
chamadas públicas em 2015. Os editais
representam um comprometimento di-
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reto de recursos perante os possíveis
beneficiários, que em 2015 foi da ordem
de R$ 24,5 milhões, entre recursos de
convênios e contrapartidas do Funtec.

a contratação por meio de auxílios; e,
promovendo eventos de divulgação em
CT&I. Em 2015 foi aprovado o montante
de R$ 277 mil para difusão científica,

FAPITEC/SE – Recursos comprometidos
por meio de editais, 2015.

Fonte: ASPLAN/FAPITEC/SE

Em relação aos auxílios financeiros aos
pesquisadores e à concessão de bolsas de formação ou de pesquisa, foram
aprovados, para 2015, cerca de R$ 2,2
milhões em recursos, distribuídos em
135 auxílios financeiros no montante de
R$ 768,5 mil e 341 bolsas no total de R$
1,39 milhão.
As ações em difusão científica buscam
fomentar a disseminação de conhecimentos de CT&I, estimulando a divulgação da produção científica e apoiando
ações de popularização da ciência, com
o intuito de motivar a consolidação da
cultura científica e tecnológica na sociedade sergipana. A Fapitec atua de duas
maneiras: por meio de editais, onde há
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sentação de trabalhos artísticos.
Outra ação relevante foi o Prêmio Fapitec/SE de Divulgação Científica, que visa
incentivar a pesquisa e a comunicação
científica no estado de Sergipe. Em
2015, foram 11 premiados entre pesquisadores, jornalistas e estudantes de
comunicação.

distribuídos em três editais: PRAPEC,
PRAEV e Olimpíadas e Projetos de Popularização da Ciência.

Análises e Ensaios Tecnológicos
Em se tratando da prestação de serviços
tecnológicos, os laboratórios do ITPS
realizaram no período de janeiro a novembro de 2015, 9.838 análises. Já em
relação à produção científica e tecnológica, foram apresentados quatro trabalhos em eventos, publicado um trabalho em revista científica internacional,
assim como estão sendo desenvolvidos
seis projetos de pesquisas.

A Fapitec/SE promoveu, em 2015, eventos relacionados à CT&I, divididos nas
seguintes linhas: quatro Seminários
Técnicos de Avaliação e três Eventos de
Divulgação. Cabe destaque para a Feira
Estadual de Ciência, Tecnologia e Artes de Sergipe (CIENART), que ocorreu
como uma das atividades da Feira de
Ciências na UFS, no dia 30 de outubro.
Esse evento mobiliza professores e alunos em torno de temas e atividades de
Ciência, Tecnologia e Artes. Durante a
Feira foram apresentados mais de 100
projetos de escolas públicas, particulares, projetos de popularização e a apre-

Metrologia
Como parte da Rede Brasileira de Metrologia Legal e de Qualidade o ITPS se
faz presente em todos os municípios do
Estado, executando o controle metrológico por meio da verificação de instrumentos, da perícia metrológica em
produtos pré-medidos e da avaliação da
conformidade para verificação do atendimento aos critérios e normas técnicas. Em 2015, no período de janeiro a
novembro, foram executados:
Controle dos Instrumentos de Medição - 36.531 verificações periódicas de
Instrumentos de Medição, equivalendo
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a um aumento de 2,64%, quando comparado ao mesmo período de 2014;
Controle das Medidas Materializadas
– 21.239 exames realizados em Produtos Pré-Medidos, o que equivale a uma
redução de 48,19%, em comparação ao
mesmo período de 2014, tendo em vista
a mudança da metodologia de coleta de
produtos para verificação;
Avaliação da Conformidade - 23.147
ações de fiscalização, o que equivale a
um aumento de 6,27% em relação ao
mesmo período de 2014.
Banco do Estado de Sergipe – BANESE

Desde a sua criação, o Banco do Estado de Sergipe tem desempenhado uma
importante função no desenvolvimento
de Sergipe. O Banese está presente em
todo o Estado, por meio das suas agências, correspondentes e demais canais
de atendimento. É o banco que mais investe na economia, na cultura, no esporte e na educação dos sergipanos.

Em 2015, o Banco executou projetos de
atualização do seu parque tecnológico,
da expansão de sua rede de atendimento e de patrocínios a eventos que engrandecem a cultura do povo sergipano
e proporcionam a geração de renda e
inclusão social dentro do Estado. Durante o ano investiu mais de R$ 10 milhões
na área de Tecnologia da Informação,
sendo que, parte desses investimentos
foi decorrente da reestruturação da infraestrutura, melhoria contínua de processos, arquitetura e governança de TI.
Disponibilizou ao povo sergipano, recursos importantes para a expansão econômica do Estado. Concedeu mais de
R$ 123 milhões em crédito para o desenvolvimento produtivo, que abrange o
crédito rural, industrial, imobiliário, e a
linha “Credi-Invest”.

Como banco de fomento, o Banese também oferece crédito aos empreendedores de micro e pequenos negócios que
estão fora do mercado formal de crédito, intensificando as ações de concessão
e a desburocratização das operações de
microcrédito. De janeiro a outubro de
2015 foram firmados 9.469 contratos,
correspondendo ao montante aplicado
de mais de R$ 27 milhões, com os pequenos empreendedores que trabalham
na informalidade em Sergipe.
Em relação à Política de Inclusão Produtiva, o Banese oferece seu apoio direto por meio do Programa Estadual de
Transferência de Renda (Mão Amiga),
fornecendo aos beneficiários do programa a inclusão bancária, realizando o
pagamento das bolsas a partir da abertura de contas-correntes e da entrega

Por isso seu principal objetivo é a melhoria do relacionamento com clientes,
com a combinação de oferta de serviços
ágeis e diversificados e a implantação de
inovações tecnológicas e novos produtos e serviços. As estratégias adotadas
pelo Banese contemplam importantes
ações de apoio à preservação e difusão
da cultura sergipana, em sintonia com
as políticas públicas, levando a instituição a ser reconhecida como um banco
genuinamente do povo sergipano.
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senvolvido, ao longo dos anos, diversas
ações de apoio a agricultura familiar,
como a distribuição de sementes certificadas e outras explicitadas no presente
Relatório.

de cartões magnéticos específicos para
esse fim.
O Banese realizou alterações na Diretoria Executiva do Banco e em suas áreas
do centro administrativo, em 2015, visando melhorar o fluxo de atividades e
dar foco às áreas negociais do Banco.
As ações de destaque realizadas foram:
contratação de 121 novos empregados
para atender as necessidades das unidades de negócio e das áreas do centro
administrativo; investimento de R$ 400
mil em capacitações para seus funcionários; ampliação da rede de atendimento
Saque e Pague no Estado; implantação
da Central de Negócios para recuperação de crédito na agência Central do
Banese, em Aracaju; lançamento de
novo sistema de Internet Banking para
Pessoa Jurídica, oferecendo novas opções de transações para o usuário; lançamento de solução pioneira no Brasil
para captura de imagens de cheques com o RDC – Captura Remota de Depósitos, o usuário pode digitalizar cheques
e enviar as imagens para o banco, sendo
efetuado o depósito a qualquer hora do
dia; implantação da Universidade Corporativa Banese (UCB); lançamento do
“F. Banking”, um novo canal que possibilita que os clientes do Banese possam
solicitar serviços do banco a partir da
página do Facebook da instituição; e,
inauguração da agência Gentil Barbosa,
localizada na zona de expansão.

78

3.2.2. DESENVOLVIMENTO RURAL
As ações do Governo de Sergipe no
segmento agropecuário, em 2015, tiveram duas principais ordens de preocupação: dar continuidade aos compromissos remanescentes de períodos
anteriores, os quais têm por objetivos
ofertar tecnologias, insumos, equipamentos e outros serviços; intensificar
os espaços de diálogo com instituições
de níveis municipal, regional, estadual
e federal, assim como, com diferentes
entidades representativas, com vista a
encontrar estratégias conjuntas para a
promoção econômica e social dos produtores rurais sergipanos. Neste sentido, as principais realizações do exercício
estão descritas a seguir.
Distribuição de Sementes Certificadas a Agricultores Familiares
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Em Sergipe, do total de 100.606 estabelecimentos rurais, 89,8% pertencem a
agricultores familiares. Dos estabelecimentos que exploram lavouras permanentes 88,6% fazem parte da agricultura familiar. Outra informação relevante
é que 91,4% dos estabelecimentos que
exploram lavouras temporárias (milho,
feijão, arroz, mandioca, entre outras)
são de responsabilidade da agricultura
familiar, a qual também responde por
84,1% (225.950) das pessoas ocupadas
nos estabelecimentos rurais do Estado.

A distribuição de sementes certificadas
tem por objetivo garantir o fortalecimento da agricultura familiar, principalmente daqueles segmentos mais vulneráveis, que também são contemplados
com outras políticas compensatórias, a
exemplo do Garantia Safra, do Crédito
Fundiário e, outros inclusos no Plano
Brasil Sem Miséria. Em 2015, as sementes foram obtidas mediante parceria
com a Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, que doou 600 toneladas
de sementes de milho, feijão e sorgo. O
Governo de Sergipe utilizou R$ 918 mil
do Fundo de Combate a Pobreza - FUNCEP para a aquisição de 400 toneladas
de sementes de arroz e o transporte das
sementes doadas pela CONAB. Ao todo,
33 mil agricultores familiares, de 61
municípios, foram beneficiados com as
sementes. Essa distribuição de sementes proporcinou uma safra recorde de
arroz em 2015.

Esses dados, extraídos do Censo Agropecuário do IBGE (2006), evidenciam a
extraordinária importância econômica
e social desse segmento de produtores
rurais na geração de empregos e renda e para o abastecimento alimentar no
Estado. O Governo de Sergipe tem de-

Mecanização Agrícola para o Preparo do Solo e Expansão do Cultivo de
Grãos
O Governo de Sergipe deu continuidade ao projeto de Mecanização Agrícola,
disponibilizando serviços mecanizados
de preparo do solo para agricultores fa-

miliares, contribuindo para a expansão
da produção de grãos e, consequentemente, para a geração de trabalho e
renda nos municípios do semiárido. Os
serviços de mecanização agrícola foram
executados em 27 municípios, beneficiando 13.150 agricultores familiares
em serviços de preparo do solo (aração
e gradagem), abrangendo uma área
total de 25.000 hectares. Os recursos
aplicados foram da ordem de R$ 3,4 milhões, oriundos do Fundo de Combate à
Pobreza.
Apoio a Cultura do Milho
A produção de milho no estado de Sergipe tem crescido fortemente nos últimos
anos, destacando-se como uma das culturas com aplicação de elevados níveis
técnicos em sua exploração. Os municípios maiores produtores encontram-se
nos territórios Agreste Central e Centro

Sul Sergipano.
O Governo de Sergipe, em 2015, além
da distribuição de 320 toneladas de sementes certificadas, prestou serviços de
Assistência Técnica e Extensão Rural ATER para 4.134 agricultores familiares,
que produzem milho numa área total de
11.530 hectares, incluindo orientações
sobre adubação, manejo integrado de
pragas, planos de custeio, etc.
Fortalecimento da Cadeia Produtiva
da Fruticultura
Com relação à citricultura, a principal
ação do Governo de Sergipe foi apoiar
a instalação de uma Câmara Setorial,
com o objetivo de institucionalizar um
espaço plural, onde os diferentes elos
da cadeia produtiva e entidades governamentais possam articular estratégias
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que favoreçam o desenvolvimento de
todo o Arranjo.
Por meio da EMDAGRO foram prestados
serviços de ATER a 2.692 produtores de
laranja, limão e tangerina, especialmente em relação ao controle alternativo
de pragas (somente para o combate
a mosca negra foram destacados 20
Técnicos), produção de mudas teladas
e elaboração de projetos de financiamento.
Em parceria com a EMBRAPA Tabuleiros
Costeiros, foi concluído um diagnóstico
sobre a citricultura no Estado, que permitirá a definição de uma política mais
efetiva para essa cultura.
Cabe destacar ainda o Projeto para a

Produção e Distribuição de Mudas Frutíferas Variadas, que ajudará na formação de pequenos pomares, contribuindo
para a segurança alimentar das famílias
beneficiadas e a geração de renda com
venda de excedente, quando for o caso.
Inicialmente foram produzidas 35.900
mudas de laranja, açaí, acerola, goiaba,
manga, mamão, maracujá e cupuaçu, ao
custo de R$ 149.600,00, que estão sendo distribuídos a 812 agricultores familiares, em número de 20 a 30 mudas
variadas para cada família.
Apoio a Bovinicultura do Leite
O Arranjo Produtivo Local do Leite e Derivados é outra atividade econômica de
grande importância social e econômica
no Estado e o Governo de Sergipe vem
procurando contribuir para o seu cresci-

mento e fortalecimento.
As demandas desse Arranjo Produtivo
é de conhecimento de todos os seus
atores, tais como: segurança alimentar
do rebanho, estruturação e qualificação das queijarias (fábricas de laticínio),
qualidade do leite, capacitação e proteção ambiental. Neste sentido, o Governo capacitou Técnicos para atender
demandas específicas do Colegiado do
Alto Sertão Sergipano.
Em 2015, a EMDAGRO prestou serviços
de ATER a 2.634 produtores da bovinocultura de leite, com rebanho total de
23.756 cabeças. No tocante à segurança
alimentar do rebanho, foram prestadas
assistência e orientações a 344 criadores na produção de 56.078 toneladas de
silagem e 14.177 toneladas de rolão.
Chamadas Públicas para Serviços de
ATER
No ano em tela, o Governo de Sergipe,
por meio da EMDAGRO, deu prosseguimento à execução de três Chamadas Públicas, contratadas com o Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA), prestando serviços de Assistência Técnica e
Extensão Rural - ATER a 4.960 agricultores familiares nos Territórios da Cidadania Sertão Ocidental, Sul Sergipano e
Alto Sertão Sergipano, com recursos da
ordem de R$ 859.786,00. As Chamadas
Públicas constituem-se em importantes
fontes de financiamentos dos serviços
oficiais de ATER, dentro da nova Política
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Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural - PNATER, conforme definidas
na Lei Federal nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010.
Garantia Safra
O Garantia Safra é a uma ação do Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar - PRONAF, criado
em 2002, com o objetivo de amenizar
as dificuldades de agricultores familiares com renda de até 1,5 salários
mínimo, que produzam em pequenas
áreas (0,6 a 5 hectares) lavouras temporárias de sequeiro, tais como: milho,
feijão, mandioca, arroz e algodão. Tem
por base a constituição de um Fundo de
caráter solidário para cobrir perdas de
50% ou mais. O referido Fundo tem a
participação dos três entes federativos
e do agricultor. O valor do benefício a
ser pago ao agricultor que aderiu ao Garantia Safra é definido anualmente pelo

Comitê Gestor Nacional. Para a safra
2014/2015 o valor definido foi de R$
850,00. Nesse período, 18.958 agricultores, oriundos de 23 municípios sergipanos, aderiram ao Fundo. Já a contribuição do Governo de Sergipe ao Fundo
foi de R$ 1.692.001,50.
Acesso à Terra
Em 2015, o Governo de Sergipe deu
continuidade às ações do Projeto de
Reforma Agrária, por meio do apoio
técnico às 29 colônias agrícolas instaladas no Estado no período 2007-2014.
Outra ação de acesso à terra foi a coordenação, em Sergipe, do Programa
de Crédito Fundiário, do Ministério do
Desenvolvimento Agrário - MDA, que
tem por objetivo facilitar a aquisição,
por agricultores familiares, de imóveis
rurais não passíveis de desapropriação.

Em 2015, 202 agricultores familiares
sergipanos foram beneficiados com o
crédito fundiário. É importante destacar
a participação dos Conselhos Comunitários Municipais e do Conselho Estadual
de Desenvolvimento Rural Sustentável
- CEDRS na avaliação das propostas,
condição essencial para liberação dos
recursos financeiros.
O Governo deu continuidade ainda ao
Programa de Regularização Fundiária,
também em parceria com o MDA. O
Programa tem por objetivo garantir a
segurança jurídica aos agricultores familiares e o acesso às demais políticas
públicas do Governo, entre elas o crédito rural e a assistência técnica. Em
2015, 225 agricultores receberam os
títulos de suas terras. Acresce-se aos
títulos, 205 serviços de georreferenciamento em 12 municípios, bem como a
elaboração de 2.038 peças técnicas, entre mapas, plantas, etc.
Projeto Dom Távora
O Projeto de Desenvolvimento de Negócios para Pequenos Produtores (Projeto Dom Távora) está sendo viabilizado
por meio de Acordo de Financiamento
celebrado com o Fundo Internacional
de Desenvolvimento Agrícola - FIDA.
O Projeto tem por objetivo a remissão
da pobreza rural mediante apoio a pequenos produtores no desenvolvimento
de negócios agropecuários e não agropecuários. Foi assinado em 2013, com
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previsão de vigência até 2019. Suas
principais metas são: implementar 300
planos de negócios; capacitar 900 produtores para atuarem como agentes de
negócios, sendo que 50% deles sejam
jovens e mulheres; capacitar 200 técnicos de organismos públicos e privados,
que prestam Assistência Técnica, em
cursos de pós-graduação em Gestão de
Negócios Rurais para Pequenos Produtores. No exercício de 2015, foram selecionados para elaboração 15 planos de
negócios, com estimativa de beneficiar
1.800 pessoas, sendo que cinco deles tiveram sua elaboração concluída.
Irrigação Pública
O Governo de Sergipe, por meio da
COHIDRO, administra seis Perímetros

Irrigados, baseados na pequena unidade familiar de produção: Califórnia, em
Canindé do São Francisco; Piauí, em Lagarto; Jabiberi, em Tobias Barreto; Jacarecica I e Ribeira, em Itabaiana; Jacarecica II, abrangendo áreas de Malhador,
Areia Branca e Riachuelo. Caracterizamse pela diversidade dos cultivos, plantados em pequenas áreas. Os seis Perímetros possuem uma área irrigada total de
5.080 hectares, distribuídos em 2.013
lotes, sendo 1.933 destinados a pequenos produtores irrigantes, 61 à agricultura de sequeiro e 19 à exploração empresarial. Em 2015, foram colhidos, em
cinco Perímetros, cerca de 117,7 mil toneladas de produtos agrícolas, gerando
um renda de mais de R$ 110 milhões e
beneficiando cerca de 13.435 pessoas.

Esses Perímetros possuem produção diversificada, com destaque para: goiaba,
maracujá, quiabo, inhame, aipim, batata
doce, mandioca, alface, coentro, cebolinha, tomate e pimenta. O sexto Perímetro, o Jabiberi, por meio do projeto
Balde Cheio, produziu cerca 1,3 milhões
de litros de leite, sendo que a Associação de Pequenos Criadores do Perímetro Jabiberi - APEC beneficiou 134,3
mil Kg de queijo, gerando uma renda da
ordem de R$ 1,6 milhão para 48 produtores, beneficiando uma população de
920 pessoas. Vale ressaltar que nenhum
produtor paga pela utilização da terra
ou manutenção do sistema de irrigação.
Somente com o consumo de energia, a
COHIDRO despende cerca de R$ 6 milhões por ano.

Durante o ano de 2015, a COHIDRO realizou 1.194 visitas de Assistência Técnica
e 19 eventos da capacitação para os
produtores dos seis Perímetros. Os principais temas das visitas e capacitações
foram: orientações sobre novas formas
de cultivos, agricultura orgânica, uso de
agrotóxico, associativismo, recuperação
de áreas degradadas e renegociação de
dívidas rurais.

izando investimentos para revitalização
dos Perímetros Irrigados, que incluem a
reforma das estruturas físicas das barragens, implantação de sistema de irrigação localizada, em substituição ao de
aspersão (menos eficiente), aquisições
de máquinas e bombas submersas e recuperação de canais.

A COHIDRO também gerencia o Platô de
Neópolis, consorciada com a Associação
dos Concessionários do Distrito de Irrigação do Platô de Neopólis (ASCONDIR).
O Platô produz principalmente coco, laranja, manga, cana de açúcar, banana e
grama de jardim e gera cerca de 3.500
empregos diretos.

A produção orgânica nos Perímetros
Irrigados teve início em 2008, mas foi
a partir de 2010 que os agricultores
passaram a se unir por meio de Organizações de Controle Social (OCS’s), cadastradas no Ministério da Agricultura
e habilitadas para a comercialização de
seus produtos. Atualmente, produtores
orgânicos dos Perímetros Piauí, Califórnia e Jacarecica II estão organizados em
OCS’s e comercializam sua produção
em feiras da agricultura familiar, férias
livres, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA e do Programa
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.
A COHIDRO também incentiva a criação
de peixes nos Perímetros Irrigados,
disponibilizando, para pescadores artesanais, os mananciais sob sua administração, para a instalação de tanques–redes. Também presta assistência
técnica a esses produtores.
Por meio dos Programas Proinvest e
Águas de Sergipe, o Governo está real-
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Quantidade de Poços e Sistemas Singelos
Território

Custo (R$)

Pessoas
Beneficiadas

Perfurados

Instalados

Recuperados

Mantidos

Agreste Central

14

03

12

23

176.338,89

12.835

Alto Sertão

13

02

02

21

107.604,62

3.254

Baixo São
Francisco

01

-

05

23

46.210,96

6.975

-

01

03

06

22.249,89

740

-

-

24

73.384,01

5.350

Grande Aracaju
Centro Sul

09

Leste Sergipano

01

01

02

02

17.327,29

620

Médio Sertão

08

-

02

06

63.756,71

1.700

Sul Sergipano

06

02

03

07

73.782,30

5.888

52

09

29

112

580.654,67

37.362

Total

Fonte: Gerência Perfuração de Poços

Abastecimento de Água
O abastecimento de água pela COHIDRO
prioriza comunidades carentes não servidas pela DESO e se realiza mediante a
perfuração de poços tubulares e instalação de sistemas singelos com casas de
bombas, adutoras e reservatórios (chafariz). Em 2015, foram perfurados 52
poços tubulares, instalados nove sistemas singelos, recuperados 29 poços e
mantidos 112 poços e sistemas singelos
já instalados, beneficiando 37.362 pessoas.
Dos 52 poços perfurados, 40 são fruto
de Convênio com o Ministério da Integração Nacional (MIN), dentro do Programa Federal Água para Todos. Primeiramente, a COHIDRO realizou um
diagnóstico, necessário para a identifi-
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cação das áreas a serem beneficiadas
com os poços. A meta total do citado
Convênio é a instalação de 107 sistemas
de abastecimento de água em comunidades rurais até 2016, ao custo estimado de R$ 5,8 milhões.
Outras Ações de Apoio à Agricultura Familiar
• Assistência técnica a 3.968 produtores
de mandioca, por meio de diversas atividades de capacitação e orientações
tanto na exploração da cultura, como na
produção de farinha;
• Assistência técnica a 370 produtores
de coco, objetivando a revitalização dessa cultura no Estado;
• Orientações a 9.985 agricultores sobre crédito rural, com a elaboração de
710 projetos;
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• Assistência técnica a 3.276 agricultores familiares sobre princípios
ecológicos de produção agropecuária
em diversos municípios do Estado, incluindo atividades como dias de campo,
cursos, palestras, reuniões e encontros.
Entre os temas abordados nessas atividades destacam-se: o manejo integrado
de pragas, o manejo e a conservação do
solo e da água, a distribuição de mudas
para proteção e recuperação de áreas
degradadas, de matas ciliares, de nascentes e de reservas legais;
• Assistência técnica e treinamento
para 440 artesãos rurais, incluindo divulgação da produção, melhorarias dos
espaços e equipamentos de trabalho,
além de melhorias do processo organizativo dos grupos produtivos.
Construção do Terminal Pesqueiro de
Aracaju
Em 10 de dezembro de 2015 foi assinada ordem de serviço para a construção
do Terminal Pesqueiro Público de Aracaju. O evento contou com a presença
de autoridades e, principalmente, centenas de marisqueiras, pescadores e
armadores de barcos de pesca das 27
colônias de pescadores de Sergipe, que
serão os beneficiários diretos da obra.
O Terminal está sendo construído na
avenida Otoniel Dórea, em frente ao
Mercado Antônio Franco, onde funcionava o antigo Entreposto de Pesca. A
construção do Terminal Pesqueiro é um

antigo sonho dos pescadores e donos de
barcos sergipanos. Inicialmente, o terminal vai atender a mais de 12 mil pescadores que fazem parte das colônias
situadas nos Territórios Grande Aracaju
e Sul Sergipano.
A obra ocupará uma área de 1.256
metros quadrados e contará com duas
câmaras frigoríficas, um silo de gelo,
depósitos para caixas sujas e limpas,
auditório, refeitório, elevador para
acessibilidade. Os investimentos serão
da ordem de R$ 14 milhões, oriundos
de convênio com o Governo Federal e a
previsão para a sua conclusão é de um
ano.
Defesa Sanitária Animal
As ações de Defesa Animal estão relacionadas aos programas sanitários
desenvolvidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA e ao Serviço de Inspeção Estadual
- SIE, que buscam a garantia de produtos e derivados de origem animal com
qualidade para a população.
O Programa Nacional de Erradicação
e Prevenção da Febre Aftosa - PNEFA
tem como estratégia principal à implantação progressiva e manutenção de
zonas livres da doença, de acordo com
as diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde Animal - OIE.
No estado de Sergipe, os meses de campanha para Aftosa são maio e novem-

bro. Em maio de 2015 foram vacinadas
1.032.340 cabeças de gado, equivalente
a 93% do rebanho bovino estadual. Na
campanha de novembro são vacinados
apenas os bovinos e bubalinos abaixo de
24 meses de vida.
O Estado de Sergipe realiza a fiscalização de animais transportados em dez
postos, sendo cinco fixos e cinco móveis. Além disso, emite Guias de Trânsito Animal - GTA’s, que têm por objetivo
controlar a movimentação de animais
do Estado, identificando a origem, destino e finalidade dos mesmos. De janeiro
a novembro de 2015, foram emitidas
144.236 GTA’s.
Como parte do Programa Nacional de
Controle e Erradicação da Brucelose e
Tuberculose - PNCEBT foram vacinadas 17.215 bezerras contra Brucelose

(B-19) em 1.159 propriedades.
O Programa Nacional de Controle da
Raiva de Herbívoros e outras Encefalopatias - PNCRH busca o efetivo controle
da Raiva dos Herbívoros no Brasil, por
meio do controle populacional de seu
principal transmissor, o morcego (Desmodus rotundus) e a adoção da vacinação dos herbívoros domésticos (em
áreas de risco), associados a outras
medidas profiláticas e de vigilância adotados na defesa sanitária animal. Em
novembro de 2015, juntamente com a
campanha de vacinação da febre aftosa,
foi realizada a vacinação contra raiva,
com caráter obrigatório nas áreas com
focos da doença.
Como parte do Programa Nacional de
Sanidade Avícola - PNSA, no exercício
em tela, foram feitas 23 visitas a esta-
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belecimentos avícolas, com o objetivo de
levar orientações sobre o uso e o destino
da cama de frango, levantar informações
sobre mortalidade, bem como realizar
o georreferenciamento da propriedade
e/ou estabelecimento avícola. Atualmente, a EMDAGRO está realizando Inquérito sobre a Influenza Aviária. Para
isso, foram selecionados 104 estabelecimentos avícolas, com previsão de estudo em 1.500 aves.
No tocante ao Programa Nacional de
Sanidade dos Suídeos - PNSS foram realizadas 444 visitas de vigilância a estabelecimentos de criação de suínos, onde
foram inspecionados 10.707 animais. O
estado de Sergipe é livre da peste suína
clássica. Para manter esse Status, são
realizados inquéritos sobre a doença a
cada dois anos. O último foi em setembro de 2014, onde foi comprovada a não
circulação do vírus em nosso Estado. O
próximo está previsto para ser realizado
em agosto de 2016.

agrícola maximize suas funções produtivas, situação essa garantida mediante
políticas sociais e econômicas que visem
a redução do risco de pragas e doenças
e de outros agravos a saúde dos vegetais de interesse econômico.

mares sergipanos.

Na região citrícola foram inspecionadas
propriedades em caráter preventivo

Em todos os municípios do Estado foram
realizados fiscalizações em propriedades estabelecimentos agropecuários
para o controle do comércio e uso de
agrotóxicos.

para as pragas/doença quarentenárias
A2 (Greening, Mosca Negra, Pinta Preta,
Cancro Cítrico e Mosca da Carambola),
essas pragas estão ausentes nos po-

Em relação ao Programa Nacional de
Sanidade dos Equídeos - PNSE, em
2015, especificamente, na vigilância
epidemiológica e sanitária, foram identificados 14 focos positivos para Anemia
Infecciosa Equina, alguns já saneados e
outros em processo de saneamento.
Defesa Sanitária Vegetal
A defesa sanitária vegetal tem por finalidade contribuir para que a produção
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Nos municípios do Baixo São Francisco
foram realizadas ações para o controle
do Moko da bananeira, bem como ações
de prevenção para a Sigatoka Negra.

3.2.3. INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
No exercício de 2015 foram investidos
cerca de R$ 160 milhões em importantes obras viabilizadas pela SEINFRA
e suas Entidades vinculadas: a CEHOP, o
DER/SE, a SERGÁS e a DESO. Dentre as
ações desenvolvidas nessa área, destacam-se:
Pro-Transporte
Das obras contempladas no Pro Transporte se encontram em execução, as
seguintes:
• Execução dos Serviços/Obras de Mobilidade Urbana – Corredor Viário da
Avenida João Rodrigues, compreendendo: Duplicação da Avenida Euclides
Figueiredo; Binário e Urbanização da
Avenida João Rodrigues em Aracaju.
Estão sendo investidos cerca de 20,25
milhões para desenvolver a mobilidade
urbana;
• Execução de serviços/obras de implantação da interligação da Avenida Augusto Franco com a Avenida Gasoduto, no
Conjunto Orlando Dantas e todos os
seus acessos. Investimento de aproximadamente de R$ 40,18 milhões.
Construção e Implantação de Rodovias
O Governo de Sergipe continuou investindo na construção e renovação de
Rodovias para melhorar a malha viaria
estadual. Os investimentos nessa área,
são:
• O Prolongamento da Av. Maranhão

com a BR-101, que deverá proporcionar
um novo acesso de entrada e saída para
Aracaju, melhorando o fluxo de veículos,
para o qual foram investidos cerca de
R$ 9,7 milhões (em fase de conclusão);
• O Projeto básico de engenharia e
serviços para a obra de arte especial
(ponte) e Acessos sobre o Rio São Francisco, interligando Brejo Grande/Se e
Piaçabuçu/Al, no valor total de R$ 10,11
milhões, tendo sido investidos, em 2015,
aproximadamente, R$ 3,7 milhões;
• Em fase de Conclusão a Construção
da Rodovia Santa Luzia/Crasto, com 7,5
km , que beneficiará a população do Território Sul Sergipano, tendo sido investidos R$ 2,3 milhões;
• Concluída as obras de Ampliação de
Iluminação Pública da SE-160 (no trecho
da Ponte Sinhazinha em Riachuelo até o
acesso à Divina Pastora), com Recursos
do SERGIPE CIDADES de cerca R$ 104
mil.
Conservação, Restauração de Rodovias e Vias Urbanas
Foram investidos em Melhorias, Conservação e Restauração de Rodovias cerca
de R$ 11,13 milhões, com o objetivo
de manter a malha rodoviária em boas
condições de trafegabilidade, proporcionando maior fluidez e segurança aos
usuários do transporte de carga e de
passageiro, reduzindo os custos sociais
e econômicos do Estado.
O exercício de 2015 foi marcado pela
execução e planejamento de impor-

tantes obras estruturantes, tais como:
Projetos para ampliação do Aeroporto
Santa Maria; Projeto de uma ponte para
interligação da Av. Tancredo Neves ao
bairro Coroa do Meio; O rebaixamento
do Morro da Piçarreira, no bairro Santa
Maria; a implantação do Sistema Viário
no Entorno do Aeroporto Santa Maria.
Essas ações encontram-se em andamento.
Prédios Públicos
Destacam-se a reforma do Terminal Rodoviário de Simão Dias e a Construção
do Ginásio Poliesportivo na Cidade de
Itabaiana/SE perfazendo um investimento total de R$ aproximadamente
14,2 milhões, oriundos do Sergipe Cidades.
Gás Natural
Em 2015, foram acrescidos à extensão da Rede de distribuição de gás
da SERGAS 18 km de gasodutos, para
distribuição de gás natural a estabelecimentos industriais, comerciais e
residenciais, o que possibilitou o atendimento a 2.863 novos clientes. Para
isso, foram concluidos os seguintes
ramais de Gasoduto: Projeto Atalaia Fase 9; Projeto Farolândia – Fase 8; Projeto Centro-Bairro Industrial (Orlinha e
Moinho); Projeto Ramal Itabaiana; Projeto Duplicação do Gasoduto de Socorro; Projeto Ramal Barra dos Coqueiros;
Projeto Ramal Vidros do Nordeste; Projeto Aruanda - Fase 2; Projeto Santa Ma-
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ria - Fase 2; Projeto Santa Lúcia – Fase
2: Primeira parte em Aracaju finalizada
e a Segunda parte em São Cristóvão encontra-se em fase de conclusão
Saneamento Básico
A DESO deu continuidade os Projetos,
Obras e Serviços de Implantação e Manutenção dos Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, de
acordo com as políticas e diretrizes de
Gestão Ambiental e Vigilância da Qualidade da Água em todo o Estado de Sergipe.
Esgotamento Sanitário
Em 2015, foram contratados os serviços de conclusão da implantação dos
sistemas de esgotamento sanitário das
sub-bacias dos bairros Coroa do Meio,
Atalaia, Farolândia, Grageru e Jardins e
foi concluída a ampliação da Estação de
Tratamento e Recuperadora da Quali-
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dade da Água ERQ-OESTE, aumentando
a capacidade de tratamento de 50 l/s
para 100 l/s, em Aracaju.
Destaque, também, para as seguintes
obras que se encontram em andamento:
• Ampliação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro - Estão sendo
implantados aproximadamente 100
quilômetros de rede, com previsão
de conclusão em 2016, para atender
aproximadamente 50 mil habitantes no
bairro Santa Maria, em Aracaju e nos
conjuntos João Alves, Jardim, Piabeta,
São Brás e Sede Municipal em Nossa
Senhora do Socorro;
• Zona de expansão de Aracaju - Com
previsão para término em março de
2016, as obras de esgotamento sanitário na Zona de Expansão de Aracaju
irão beneficiar mais de 30 mil mora-
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dores. Já foram implantados cerca de
90 quilômetros de rede de esgoto possibilitando um crescimento urbano adequado, sem o comprometimento do
ecossistema da região;
• Implantação da 2ª etapa do sistema de Esgotamento Sanitário em
São Cristóvão/SE - Mais de 50% dos
serviços já foram realizados, correspondendo a aproximadamente 25 quilômetros de rede na sede do município, em
sua primeira etapa. Este projeto deverá
atender 27.765 habitantes;
• Implantação do Sistema de esgotamento sanitário dos Povoados Saco e
Porto do Mato, em Estância/SE - Mais
de 4,6 mil habitantes passarão a ter
acesso à rede de esgoto através da implantação do sistema de esgotamento
sanitário, através de recursos oriundos
do PAC 2, com previsão de conclusão
em 2016. Atualmente, já foram implantados mais de 12 quilômetros de rede
na região;
• Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário em aéreas das Sub-bacias 01 e 02 do Rio Poxim, em Nossa
Senhora do Socorro - Nas Sub-bacias
01 e 02, estão sendo implantadas cerca de 57 km de redes coletoras. Os esgotos serão destinados a uma Estação
de Tratamento do tipo convencional de
lodo ativado, com capacidade de tratamento de 150 litros por segundo. A obra
beneficiará cerca de 35.000 habitantes;
• Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Lagarto - O Ministério

das Cidades aprovou a liberação de R$
95,9 milhões para ampliação do sistema
de esgotamento sanitário da cidade de
Lagarto. Os recursos integram o plano
de investimentos do Governo do Estado
executados pela Deso. Mais de 56 mil
moradores do município passarão a ter
acesso à coleta e tratamento de esgoto.
As obras foram iniciadas em novembro
de 2015, com previsão de término até o
final de 2017;
• Implantação do Sistema de Coleta e
Tratamento de Esgotos Domésticos em
Nossa Senhora das Dores e Itabaiana –
As obras foram iniciadas em 2015, com
recursos oriundos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD), no valor de R$ 3,7 milhões;
• Execução das obras e serviços para
implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário nas Cidades de: São
Francisco, Itabi e Pacatuba – Estes municípios foram priorizados pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do
São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF)
para receberem investimentos na área
de saneamento ambiental, cuja meta
básica é a implantação do seu Sistema
de Esgotamento Sanitário.
Abastecimento de Água
Para atender à crescente demanda
ocasionada pela expansão habitacional do Estado, novos Contratos e Convênios foram firmados através de parcerias com o Governo Federal, BIRD e
CODEVASF, com o objetivo de atender

as novas solicitações de ligações de
água, ampliação e manutenção das redes de abastecimento existentes, dentre outros. Destaque para os seguintes
projetos:
• Ampliação do Sistema Adutora do
São Francisco - 3ª Fase da 2ª Etapa – a
duplicação da adutora aumentará a produção de água de 1.775 para 2.763,38
litros por segundo com investimento de
mais R$ 127,7 milhões;
• Ampliação do Sistema de Abastecimento da Grande Aracaju - com previsão de conclusão em 2017, o objetivo da obra é interligar a Barragem do
Poxim-Açu à Estação de Tratamento do
Poxim. O empreendimento faz parte das
obras e serviços de “Proteção Ambiental e Otimização do Aproveitamento
Hídrico da Bacia do rio Poxim”, que engloba uma série de obras estruturantes,

como: a Implantação da Adutora do Poxim; reforma e duplicação da Estação de
Tratamento; a ampliação dos Sistemas
de Distribuição da Barra dos Coqueiros,
Aruanda, Jabutiana e Eduardo Gomes.
Sendo que as obras de ampliação dos
Sistemas de Distribuição da Barra dos
Coqueiros e Aruanda já foram finalizadas, enquanto que a conclusão do Sistema de Distribuição dos bairros Jabutiana e Eduardo Gomes está prevista para
o 1ª semestre de 2016. Estes empreendimentos beneficiarão uma população
estimada de 700.000 habitantes.
• Ampliação do Sistema Integrado de
Abastecimento de Água das cidades
de Umbaúba, Itabaianinha e Tomar do
Geru - A obra é composta de uma nova
Adutora, com extensão total de 81,03
Km que beneficiará, até o ano de 2030,
um total de 94.330 habitantes nos mu-
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nicípios de Umbaúba, Itabaianinha e
Tomar do Geru. O empreendimento
contará também com uma Barragem
de Nível, Captação, Elevatórias de Água
Bruta, Estação de Tratamento, Elevatórias de Água Tratada, Reservatórios
e Redes de Distribuição, Derivações e
Tanques Alimentadores Unidirecional;
• Ampliação do Sistema Integrado de
Abastecimento de Água do Alto Sertão
- A obra é composta de uma nova Adutora, com extensão total de 75,65 km que
beneficiará até o ano de 2035, cerca de
223.100 habitantes, nas localidades dos
municípios de Frei Paulo, Moita Bonita,
Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores,
Pedra Mole, Pinhão, Ribeirópolis e São
Miguel do Aleixo;
• Ampliação da Adutora Sertaneja, trecho compreendido entre o Povoado
Mata e a cidade de Aquidabã - A Obra
compreende uma ampliação do Sistema
no trecho Mata Grande (Município de
Itabi/Aquidabã), com extensão de 24,24
km que beneficiará, até o ano de 2035,
um total de 38.440 habitantes em localidades destes municípios;
• Conclusão das Obras dos Sistemas de
Abastecimento de Água dos Povoados:
Mussuipe/Soldeiro; Pindoba e Alto do
Santo Antônio/Betume, Situados em
Neópolis/SE – Foram concluídas as
obras destes Sistemas o que garantirá
a qualidade da água fornecida durante
todo o ano na região.
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Habitação
O Governo de Sergipe continua concentrando esforços na área de habitação. Em
2015, foi concluída infraesturura de 600
unidades habitacionais no conjunto Taiçoca IV, em Nossa Senhora do Socorro. Encontram-se em fase de conclusão e outras
em franca execução as seguintes obras:
• Obras e serviços de infraestrutura com
Pavimentação do Conjunto “Joana do Espirito Santo” em Nossa Senhora de Aparecida. Execução de 50,96%;
• Construção de 28 unidades habitacionais
em Itaporanga. Execução de 77,94%;
• Construção de 402 unidades habitacionais, com 82% execução e serviços de infraestrutura para 580 unidades, com mais
de 70% das obras concluídas, no bairro
Porto Dantas;
• Construção de 22 unidades habitacionais
em Nossa da Glória (em fase de conclusão),
com previsão de entrega em dezembro de
2016;
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• Construção de 28 unidades habitacionais, com infraestrutura, no municipio
de Moita Bonita, com previsão de entrega para agosto de 2016;
• Construção de 28 unidades habitacionais, com infraestrutura, no município
de Capela, com previsão de entrega
para maio de 2016;
• Construção de 32 unidades habitacionais, com infraestrutura, no municipio
de Nossa Senhora de Lourdes. Execução
27,13 %;
• Construção de 41 unidades habitacionais e reforma de seis unidades, com infraestrutura, pavimentação, drenagem
de diversas ruas, no municipio de Barra
de Coqueiros. Execução de 59,77%;
• Construção de 22 unidades habitacionais, com infraestrutura, no municipio
de Barra dos Coqueiros, com previsão
de entrega para agosto de 2016. Execução de 52,64%.

3.2.4. MEIO AMBIENTE
Unidades de Conservação da Natureza (UC’s)
Sergipe possui 20 UC’s, sendo que
apenas sete são de domínio estadual.

Dessas, a SEMARH está administrando diretamente quatro (as outras três
ainda apresentam pendências para sua
criação definitiva): as Áreas de Proteção
Ambiental (APA’s) Litoral Sul e Morro do

Unidades de Conservação Existentes em Sergipe

Urubu, a Reserva de Vida Silvestre (RVS)
Mata do Junco e o Monumento Natural
(MONA) Grota do Angico, que representa uma área protegida de cerca de
63.481,63 hectares ou 634,82 Km², englobando ecossistemas da Mata Atlântica e da Caatinga.
As principais ações realizadas nas quatro UC’s Administradas pela SEMARH,
em 2015, foram:
• Realização de trilhas ecológicas e palestras para alunos e professores de
universidades, de escolas públicas e
particulares e de visitantes em geral;
• Plantio de mudas de espécies nativas,
com acompanhamento de alunos da
rede municipal de ensino;
• Instalação de dois pluviômetros em
pontos estratégicos no Morro do Urubu;
• Realização de palestra educativa para
alunos do Baixo São Francisco, com a
participação da aluna Vitória Santos Rocha, do Centro de Excelência Atheneu
Sergipense, vencedora da Olimpíada
Ambiental.
• Projeto de pesquisa sobre a “Dispersão de Sementes por Callicebus coimbrai (Guigós) e Conservação da Mata
do Junco e Conhecimento Ecológico na
Mata Atlântica de Sergipe;
• Realização da II Oficina de Observação
de Aves da Mata Atlântica com 26 participantes da comunidade do entorno
do RVS Mata do Junco, com objetivo
de qualificar os participantes em guias
para observação de aves no RVS e
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proporcionar um olhar crítico sobre a
responsabilidade de proteger a área,
que além de abrigar inúmeras aves,
garante a preservação do macaco
guigó;
• Realização da oficina do Sistema de
Indicadores Sócio Ambientais para Unidades de Conservação – SISUC, com os
membros do Conselho Consultivo da UC,
nos dias 02 e 03 de julho;
• Reunião com a comissão organizadora da festa do mastro em Capela para
formalização de acordo para retirada da
árvore na UC e acompanhamento da retirada da árvore para a festa do mastro;
• Realização da XVIII Missa do Cangaço,
no Monumento Natural Grota do Angico.
Plano Estadual de Florestas
O Plano Estadual de Florestas de Sergipe está em execução com ações de
divulgação da nova Lei Florestal, especialmente sobre o Cadastro Ambiental
Rural (CAR) – registro público eletrônico
das informações ambientais dos imóveis

rurais - obrigatório para a regularização
ambiental de propriedades rurais. Essa
ação conta com a parceria do Ministério
do Meio Ambiente (MMA), do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e
da ADEMA.
Eventos para a Construção da Cidadania
Ambiental
Com finalidade de despertar a consciência
ambiental na população, foram realizados
no corrente exercício os seguintes eventos:
• I Encontro Estadual de Catadores de
Materiais Recicláveis, contando com a
presença de 448 participantes de 45 municípios sergipanos, além de autoridades. O
evento aconteceu no Parque da Cidade, em
Aracaju e contou com uma programação
que se estendeu durante todo o dia.
• IX Olimpíada Ambiental do Estado,
considerada o maior evento de Educação Ambiental de Sergipe e envolve
a participação de centenas de alunos
e professores. Tem por objetivo tornar

cada vez mais ascendente o desejo dos
participantes de aprender, conhecer,
pesquisar, investigar e discutir as ações
humanas, de forma a contribuir com o
processo da preservação e da proteção ambiental. A Olimpíada ofereceu
como forma de incentivo o prêmio de
R$ 1.000,00 em Caderneta de Poupança
para os classificados em 1º lugar de cada
modalidade de cada categoria; para os
2º e 3º lugares, os prêmios foram de R$
600,00 e R$ 300,00, respectivamente. E
ainda o prêmio de R$ 1.200,00 para a
categoria Professor. No total, a premiação importou em R$ 18.300,00. Houve
ainda o sorteio de três notebooks.

assistência aos catadores de materiais
recicláveis.

Gestão de Resíduos Sólidos
No tocante à Gestão de Resíduos Sólidos, o principal objetivo do Governo de
Sergipe é o fortalecimento dos Consórcios Públicos, para a implementação do
Plano Nacional de Resíduos Sólidos –
PNRS, em Sergipe.

Operação e Manutenção da Rede de
Qualidade da Água
A finalidade principal desta Ação é
definir as possibilidades do uso da água,
através do levantamento das propriedades físico-químicas e bacteriológicas,
e as medidas e custos necessários ao
seu tratamento, além de ampliar o conhecimento sobre a qualidade das águas
superficiais no Estado, de forma a orientar a elaboração de políticas públicas
para a recuperação da qualidade ambiental em corpos d’água interiores como
rios e reservatórios, contribuindo assim
com a gestão sustentável dos recursos
hídricos.

No momento, encontra-se em andamento a Elaboração do Plano Intermunicipal
de Resíduos Sólidos dos Municípios que
compõem o Consórcio Público de Saneamento Básico do Território da Grande
Aracaju, no valor total de R$ 660 mil.
Foi realizado um Fórum, com a participação de Secretários de Meio Ambiente
e da Assistência Social municípais, para
alinhar informações e para que fossem viabilizadas políticas públicas de
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Gestão Integrada de Orlas Marítimas
Sergipe conta com extensa faixa litorânea e belas praias. Este Projeto tem
por objetivo contribuir com o ordenamento das zonas de praia sergipanas.
Estão sendo efetivados os procedimentos para a elaboração do Plano Estadual
do Gerenciamento Costeiro no Estado de
Sergipe. E ainda, foi criada a Comissão
Técnica do Gerenciamento Costeiro e
encontra-se em implementação o Projeto Orla de Sergipe.

Implantação, Operação e Manutenção
da Rede Hidrométrica
A Rede Hidrométrica tem por objetivo

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
tanto, são utilizadas as Estações Hidrométricas, que permitem determinar
a disponibilidade dos recursos hídricos
superficiais e as chamadas Estações
Limnimétricas, que determinam a quantidade de água armazenada nas barragens existentes no Estado.
Com os dados obtidos é possível uma
melhor formatação dos Planos de Recursos Hídricos, além de permitir uma
maior segurança na emissão de outorgas e projetos de obras hidráulicas.
Apoio à Gestão das Bacias Hidrográficas
As Bacias Hidrográficas são geridas por
Comitês, que são órgãos colegiados,
consultivos e deliberativos, instituídos
por lei, com base participativa, descentralizada e integrada. São formados por
representantes do poder público, da
sociedade civil e usuários de água. Em
Sergipe existem quatro 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, por meio
da SEMARH. Existem, ainda, dois em
processo de criação: os Comitês dos
rios Real e Vaza-Barris, ambos de

domínio Federal.
Operação e Manutenção da Rede Meteorológica de Sergipe / Sala de Situação
A SEMARH, em parceria com Agencia
Nacional de Águas (ANA), implantou a
Sala de Situação dotada de técnicos
capacitados e dos mais modernos equipamentos para o monitoramento de variáveis ambientais e modelagem para
previsão climática. O sistema de alerta
conta com onze estações para medição
de chuva e nível de rios e reservatórios,
estrategicamente posicionadas, com
transmissão de dados em tempo real,
através de satélite. Os dados são analisados pelos especialistas e, caso a situação exija, é emitido um alerta à Defesa
Civil Estadual e municipais para as devidas providências.
Diariamente, são gerados boletins de
previsão de tempo, cujos resultados são
repassados à população, por meio de
redes de televisão, rádios e internet. A
Rede Hidrometeorológica dispõe de 31
estações, sendo 7 meteorológicas (que
medem os parâmetros atmosféricos e
estão localizadas nos municípios de Aracaju, Brejo Grande, Carira, Itabaianinha,
Poço Verde e Simão Dias), 6 agrometeorológicas (que servem para medir os
parâmetros do solo, com quantitativo
de água e fluxo de temperatura do solo
e estão distribuídas nos municípios de
Estância, Itabaiana, Japaratuba, Nossa
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Senhora da Glória, Poço Redondo e Riachão do Dantas) e 18 telepluviométricas (que medem basicamente a chuva
e ficam localizadas nos municípios de
Aquidabã, Aracaju, Boquim, Canindé
de São Francisco, Capela, Frei Paulo,
Indiaroba, Lagarto, Laranjeiras, Monte
Alegre, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Dores, Porto da Folha,
Santo Amaro das Brotas, São Cristovão,
Tobias Barreto e Umbaúba). O trabalho
de operação e manutenção dessa rede é
realizado através de visitas em campo e
também de monitoramento interno, através do site de telemetria da ANA, incorporado para gerar gráficos e tabelas
sobre índice de chuva e nível do rio.
Com o propósito de manter uma infraestrutura de monitoramento e previsão hidrometeorológica moderna, foi
adquirido, em sistema de comodato
com a Universidade Federal de Alagoas
(UFAL), um Radar Meteorológico. A sua
instalação está prevista para 2016, uma
vez que requer preliminarmente estudos profundos de localização.

de responsabilidade da DESO, com prazo de quatro anos e meio para sua execução. Está estruturado em três Componentes: Gestão de Recursos Hídricos
e Desenvolvimento Institucional; Água e
Irrigação; e, Água e Cidades.
Uma das ações do Programa é Painel
de Segurança de Barragens, que consiste na realização de estudo independente, realizado por especialistas nas
áreas de hidráulica, hidrologia, maciço
em concreto e geotecnia, cujo objetivo é
verificar a resistência das barragens em
eventuais inundações.
O resultado desse trabalho multidisciplinar orientou para a execução dos seguintes projetos, a serem realizados em
2016:

• Revitalização da Estrutura Física das
Barragens dos Reservatórios Jacarecica
I e II, Poção da Ribeira e Poxim;
• Realização de amostragens e ensaios
para verificar a reatividade álcali-agregado (RAA) e a agressividade ao concreto das águas das Barragens Jacarecica I
e II, Poção da Ribeira e Poxim;
• Implantação de instrumentação e de
monitoramento nas Barragens Jacarecica I e II, Poção da Ribeira e Poxim.
Licenciamento e Fiscalização Ambiental
O licenciamento, monitoramento e fiscalização ambiental são realizados pela
ADEMA, que, através de um conjunto
de procedimentos e mecanismos, visa
garantir uma ação prévia de controle
ambiental para a instalação e/ou operação de atividades potencialmente ou

efetivamente poluidoras, buscando obter
a equação para compatibilizar o desenvolvimento econômico e social, com a
conservação e preservação do meio ambiente.

correção da degradação ambiental, previstas em lei e notificadas pela ADEMA.
Entre os meses de Janeiro à Outubro,
foram realizadas 726 fiscalizações e
emitidas 1.287 licenças ambientais.

A Fiscalização Ambiental além de englobar empreendimentos e atividades em
operação, também atende reclamações
do Ministério Público. Tem a competência de lavrar autos de infração ambiental
em decorrência do não cumprimento das
medidas necessárias à preservação ou

Avaliação e Monitoramento Ambiental
A ADEMA exerce ainda, atividades relacionadas à avaliação e ao monitoramento da qualidade da água, do ar e
do solo, através da coleta periódica de
amostras. Além de promover importantes estudos sobre lançamentos de

esgotos domésticos, efluentes industriais e sobre as características físicas,
químicas e bacteriológicas dos rios do
estado de Sergipe. Inúmeras atividades
foram desenvolvidas, tais como coletas
de amostras de águas, laudos técnicos,
relatórios de medição do ar, além de
audiências com os Ministérios Públicos,
Federal e Estadual.

Programa Água de Sergipe
Fruto de Acordo de Empréstimo entre o
Governo de Sergipe e o Banco Mundial,
assinado em 2012, no valor total de US$
117 milhões, sendo US$ 70,250 milhões
relativos a empréstimo para execução
de 114 ações constantes do Plano de
Aquisições e US$ 46,850 de contrapartida, traduzidas em sete grandes obras
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3.3. EIXO TRANSVERSAL
3.3.1 – MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA
Diversas Secretarias e Órgãos, apesar
da natureza de seu trabalho ter um cunho mais burocrático e, não finalístico,
são essenciais para a organização do
Estado e para a prestação de serviços à
sociedade. A seguir as principais ações
desse Eixo, em 2015.
Compras Centralizadas
Foram homologados 315 certames sob
a modalidade de pregão eletrônico, dentre os quais destacam-se:
• Fornecimento de refeições para diversas unidades prisionais do Estado, no
valor de RS 10.106.370,00;
• Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento, organização, coordenação,
execução e avaliação de eventos, com
valor referencial de R$ 13.749.048,75;
• Contratação centralizada de empresa para o fornecimento de passagens
aéreas, nacionais e internacionais, com
utilização de sistema informatizado de
gestão de viagens para a Secretaria de
Estado da Saúde (SES), cujo valor referencial é de R$ 6.300.000,00 anuais;
• Aquisição de medicamentos oncológicos, opiáceos e insulina por sistema de
registro de preços, além de medicamentos para atender a demandas judiciais e
de meios de preservação de córneas, no
valor referencial de R$ 345.879.621,50.
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Com relação à economia aos cofres
públicos, obtida pela diferença entre o
valor cotado como referência e o adjudicado ao final do certame, a modalidade
de pregão eletrônico e as dispensas de
licitação trouxeram 34% e 9%, respectivamente.
Gestão de Patrimônio
Foram realizadas 34 regularizações de
imóveis pertencentes ao Estado; 1.252
análises de processos de usucapião
ajuizados; 51 visitas a imóveis do Estado para inspeção, vistorias e verificação
de ocupações irregulares, além da instrução e finalização de treze processos
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de Permissão de Uso de imóveis do Estado para outras entidades, quatro de
Cessão de Uso e três doações.
Centros Integrados de Atendimento ao
Cidadão – CEAC´s
• Ampliação dos Correios e reestruturação do NAT no CEAC-Riomar, proporcionando maior conforto aos Cidadãos e
melhoria na estatística de atendimento;
• Estudo e levantamento atualizado
de todos os serviços e documentação
necessária dos serviços prestados nos
CEAC’s;
• Estudo e reformulação do manual de
competências dos CEAC’s;

• Aplicação de estudo técnico no cronograma de atuação do CEAC-Itinerante, garantindo a continuidade dos procedimentos e o envio de informações
necessárias;
• Atuação do Ceac Itinerante em diversos municípios sergipanos.
Pesquisas, Estudos e Análises
Merecem destaque:
• Novo site do Observatório de Sergipe;
• Criação do Radar do Emprego e do
Comércio Exterior (publicações mensais);
• Criação do Boletim PNAD Contínua
(publicação trimestral);
• Divulgação do PIB sergipano, em parceria com IBGE;
• Atlas Histórico da Cartografia Sergipana;
• Divulgação de diversos estudos socioeconômicos e geográficos, como: Indicadores do Desenvolvimento Sergipano,
Especial sobre a Saúde do Sergipano,
Panorama da Economia Sergipana, dentre outros.
Planejamento e Orçamento
Elaboração do Planejamento Estratégico do Governo de Sergipe, para o período2015-2018, do Plano Plurianual (PPA
2016-2019) e do Orçamento Geral do
Estado para o exercício de 2016.
Gestão Fazendária
Com o objetivo de melhorar a arrecadação dos tributos estaduais foram

efetivas importantes ações, cujos frutos
já foram observados no exercício de
2015, com destaque para as relacionadas abaixo:
• Implementação do Programa de Recuperação de Crédito - RECUPERAR
em relação a débitos do ICMS, do IPVA e
do ITCMD por meio de cobrança administrativa, com redução de multas e juros
em até 95%, com pagamentos a vista ou
parcelados em até 120 meses (Decretos nº 30.019/2015 e nº 30.120/2015
em relação ao ICMS, Decretos nº
29.947/2015 e nº 30.140/2015 relativos ao IPVA e Decreto nº 29.948/2015
- estes Decretos regulamentam a Lei
nº 7.943, de 26 de dezembro de 2014);
• Inscrição no Cadastro Informativo de
Créditos não Quitados do Setor Público
Federal - CADIN e SERASA dos devedores do IPVA;
•Recuperação de R$ 34,8 milhões da
Dívida Ativa;
•Realização de confrontos com os dados fornecidos pela Receita Federal do
Brasil - RFB, referentes às doações informadas na declaração de imposto de
renda pelos contribuintes com os efetivos recolhimentos do ITCMD;
•Premiação de 5.412 consumidores, por
meio do Programa Nota da Gente. Este
Programa tem o objetivo de estimular
à cidadania fiscal e tributária, além de
conscientizar os adquirentes de mercadorias, bens e serviços com incidência
do ICMS a exigirem dos respectivos for-

necedores ou prestadores de serviço a
entrega do documento fiscal, fazendo
de cada cidadão um fiscal. Em contrapartida, o Programa prevê a realização
de sorteios trimestrais com premiações de R$ 250.000,00 por sorteio.
Comunicação Social
O principal veículo de difusão de informação do Governo de Sergipe é a Agência Sergipe de Notícias - ASN. É através
dela que os veículos de Comunicação
são alimentados sobre as ações do
Governo. São produzidas matérias relacionadas à agenda do Governador e às
principais obras e projeto.
Foram publicadas 4.007 matérias nos
veículos impressos, catalogadas 8.569
matérias divulgadas nas emissoras de
TV (Sergipe, Atalaia e Cidade) e 1.271
inserções nas emissoras de rádio (Jovem Pan, Mix, Liberdade, Ilha e 103).
A SECOM também apoiou eventos,
como: encenações da Paixão de Cristo; o projeto “Mexa-se” que ocorreu no
Parque dos Cajueiros e teve como principal objetivo incentivar a prática de
esportes ao ar livre, contribuindo para
a melhoria da qualidade de vida; o Encontro Nordestino de Cultura “Arraiá do
Povo”; o Dia de Todas as Crianças, que
ocorreu no dia 12 de outubro no Parque
Governador José Rollemberg Leite.
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Transparência e Acesso a Informação
Pública
As ações do Governo de Sergipe são
norteadas pelos princípios da transparência, da participação popular e do controle social. Nesse sentido, o Governo
disponibiliza, desde 2010, diversas informações acerca da captação e aplicação
dos recursos públicos, por meio do Portal da Transparência (www.transparencia.se.gov.br). No período de maio/2010
a novembro/2015, esse Portal registrou
1.144.423 visualizações, realizadas por
81.740 usuários, conforme monitoramento do Google Analytic. Em 2015,
foram incluídas novas informações no
Portal, a exemplo das despesas com
pessoal, que podem ser consultadas por
nome, cargo ou órgão e, das Licitações
e Contratos (Comprasnet/SE).
Com relação ao Acesso à Informação
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(Lei Federal 12.527/2011), desde 2012
a Controladoria Geral do Estado - CGE
acompanha o atendimento dos pedidos de informações apresentados aos
Órgãos e Entidades da Administração
Estadual, com o objetivo de assegurar
a prevalência do interesse público. No
período de maio/2012 a março/2015,
foram recepcionados 1.011 pedidos de
informações, dos quais 999 (98,81%)
foram atendidos, restando 12 (1,19%)
pedidos em processo de atendimento,
dentro do prazo legal.
Ainda no tocante ao Acesso a Informação, Sergipe obteve a 4ª colocação
na Escala Brasil Transparente (EBT), indicador criado pela Controladoria-Geral
da União, a partir de quatro pedidos de
informação, sendo três voltados para
assuntos das principais áreas sociais:
saúde, educação, assistência social e, a
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quarta sobre a regulamentação do acesso à informação pelo ente avaliado.
Controle Interno
A CGE, em 16 de julho de 2015, juntamente com a CGU, o Ministério Público
do Estado de Sergipe, o Ministério Público Federal em Sergipe, o Tribunal de
Contas do Estado e o Tribunal de Contas
da União assinou termo de cooperação
criando o Fórum Permanente de Combate à Corrupção (Focco-SE), cujo objetivo é integrar os órgãos de controle e
estabelecer práticas uniformes para o
diagnóstico, prevenção e repressão à
corrupção. Uma das ações do Fórum
neste ano de 2015 foi a realização do
Seminário “de Olho na Transparência”.
Em 31 de julho de 2015, foi assinado
Acordo de Cooperação Técnica entre a
CGE/SE e a Controladoria-Geral do Município de São Paulo, contemplando a
transferência de tecnologia e o compartilhamento de informações nas áreas
de auditoria, fiscalização, correição e
ouvidoria. Dentre as propostas objetivas desse Acordo inclui-se a celebração
instrumento de cessão do uso de sistema informatizado que permitirá realizar
a gestão das declarações de bens e
rendas dos agentes públicos estaduais, conforme disposições do Decreto
nº 30.060, de 21 de agosto de 2015.
Este projeto é fundamental no âmbito
do controle social quando serão desenvolvidas, de forma interinstitucional,
ferramentas que resultam na promoção

da ética, da transparência e prevenção
da corrupção, ampliando a eficiência dos
serviços prestados à população mediante o fortalecimento da gestão pública.
A CGE analisou, dentro do prazo legal,
101 Processos de Prestações de Contas dos Órgãos e Entidades do Poder
Executivo Estadual, sendo 73 contas
anuais do exercício 2014, 28 contas intermediárias do exercício 2015 e uma
Prestação de Contas do Governo de
Sergipe, exercício 2014. Acompanhou
a remessa dos informes mensais dos
Órgãos e Entidades da Administração
Estadual ao Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), por meio do Sistema de
Auditoria Pública (SISAP) e orientou na

regularização de pendências, contribuindo para a tempestiva prestação de
contas à sociedade sergipana.
Em conjunto com os demais Órgãos da
Administração Estadual, a CGE realiza o
acompanhamento sistemático das ocorrências registradas no Serviço Auxiliar
de Informações para Transferências
Voluntárias (CAUC/STN), para evitar
que alguma restrição iniba o recebimento de recursos externos. Em 2015,
foram identificadas algumas pendências, todavia as providências adotadas
possibilitaram superá-las, mantendo
o Estado em condições de receber os
recursos contratados com a União e organismos internacionais, cujo volume

recebido, até o 5º bimestre, superou o
montante de R$ 118 milhões. Neste sentido, também foi realizado um Seminário
no Palácio Museu Olimpio Campos, com o
objetivo de explicitar os procedimentos a
serem adotados para manter a regularidade jurídica, fiscal, econômica-financeira
e administrativa do Estado, de modo a não
comprometer o ingresso desses recursos.
A
CGE
prestou
orientações
e
recomendações aos Órgãos e Entidades
do Poder Executivo Estadual sobre diversos temas, a exemplo de: licença
prêmio de servidor; revisão do Estatuto
e do Regulamento de Pessoal das empresas Emgetis, Cehop e Cohidro; contratação de serviços especializados de
auditoria e perícia. Realizou ainda cinco
auditorias.
Autoridade de Registro - SEGRASE
A SEGRASE atua como Autoridade de
Registro (AR), ou seja, uma entidade que
verifica os dados do solicitante de um
certificado digital. O certificado digital
é um documento eletrônico com valor
jurídico, que contém dados sobre a pessoa ou empresa que o utiliza, tais como
identidade civil, CNPJ, e-mail, telefone
e nome e assinatura da Autoridade Certificadora que o emitiu, entre outras informações. No ano de 2015 a SEGRASE
emitiu o total de 381 certificados digitais.

Tela principal do Portal da Transparência do Governo de Sergipe

Diário Oficial Eletrônico
A SEGRASE é responsável pela publi-
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melhoria da gestão previdenciária.
O SergipePrevidência e o Banco do
Brasil firmaram contrato de prestação
de serviços de assessoria atuarial e de
investimentos, como forma de proporcionar a organização e reorganização
do Regime Próprio de Previdência, no
cumprimento do seu papel para com os
cidadãos.

cação do Diário Oficial do Estado de Sergipe, o qual é disponibilizado somente
na internet, tendo sido extinta a versão
impressa. A regularidade das edições
online do Diário Oficial do Estado de
Sergipe se apresenta como a principal
atividade que se registrou em 2015.
Editora Diário Oficial do Estado de
Sergipe – EDISE
O propósito da EDISE é publicar obras
de elevada relevância cultural para o
Estado, assim como obras de caráter
comercial, sem desprezar a qualidade
dos conteúdos e atendendo as perspectivas mercadológicas. Foram 17 livros
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lançados em 2015, o equivalente a 1,5
livro por mês.
Continuação do Projeto Procuradoria
Itinerante
O projeto é uma parceria entre a
Procuradoria Geral do Estado - PGE e a
SEPLAG e visa dar mais celeridade aos
processos dos servidores estaduais. É
uma ação conjunta que pretende valorizar o funcionalismo estadual e modernizar a Administração Pública.
Previdência Estadual
A Previdência Estadual tem vivido um
momento singular com relação ao
desenvolvimento de ações voltadas à
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Neste ano, o Instituto de Previdência
também, iniciou o desenvolvimento de
uma ferramenta de gerenciamento de
receitas e despesas, objetivando monitorar e gerenciar a gestão do custeio da
Autarquia com mais transparência, profissionalismo e segurança, entre outras
ações como:
• Agendamento On-line - cujo funcionamento segue os mesmos moldes dos
Centros de Atendimento ao Cidadão –
CEAC, visando oferecer mais praticidade
e comodidade aos cidadãos;
• Modernização do Arquivo - tornou
célere o atendimento com entrega de
cópias de documentos dos segurados.
Para isso, foram digitalizados mais de
2,3 milhões de documentos e outros
894,9 mil foram microfilmados com certificação digital, reduzindo o tempo de
espera médio de alguns documentos de
30 dias para 3 horas;
• Censo Previdenciário - do início ao
fim do exercício foi realizado o Censo
Previdenciário dos Aposentados/Reformados, com idade igual ou superior

aos 65 anos. Na busca de melhor aperfeiçoar o censo, a Direção do SERGIPEPREVIDÊNCIA e a comissão do censo de
inativos estabeleceram um modelo de
recadastramento, levando uma equipe
de servidores a municípios estratégicos,
propiciando maior comodidade ao cidadão para efetuar a atualização dos dados
cadastrais.
Tecnologia da Informação
O ano de 2015 foi marcado pela assinatura de acordo com a Agência dos Estados Unidos para o Comércio e Desenvolvimento (USTDA), que irá financiar a
elaboração do Plano de Modernização e
Expansão da Tecnologia da Informação
em Sergipe. Além disso, houve a realização de várias outras ações, visando

melhorar a tecnologia da informação e a
Rede Governo, tais como:
• Foi instalada uma nova Solução de Modernização Tecnológica, para a modernização da estrutura da SEED;
• Foram integradas à Rede Metropolitana de Fibras Óticas do Estado de Sergipe,
várias Delegacias Metropolitanas, algumas unidades do BANESE, PGE, JUCESE,
SEGRASE e SEED;
• Foi realizado processo de renovação de
300 licenças de Antivírus Symantec Endpoint Protection, para aplicação nos servidores e microcomputadores instalados
na EMGETIS;
• Foi concluído o processo de transferência do legado do Sistema Financeiro
(SAFIC) da SEFAZ, com a migração das
bases de dados existentes no computa-

dor de grande porte (Mainframe), para
os servidores em plataforma baixa, a
fim de atender às necessidades de consulta dos órgãos;
• Apoio técnico à equipe do SERGIPETEC
na elaboração do projeto de interligação
dos prédios que compõem o complexo
do Novo Parque Tecnológico de Sergipe, contemplando conectividade ótica
e metálica, permitindo a integração de
computadores, telefones e sistema de
vídeo monitoramento.
• Realização de adaptações no sistema
de comunicação institucional, por meio
do sistema eletrônico de comunicação
“Expresso Livre”, permitindo a acessibilidade de todos os seus funcionários e
colaboradores com deficiência visual.
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