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APRESENTAÇÃO

O presente Relatório traz em seu bojo as principais 

ações do Governo de Sergipe no exercício de 2008. Foi 

elaborado com a participação de todos os órgãos e 

entidades que compõem o Poder Executivo Estadual, 

cabendo a Secretaria de Estado do Planejamento 

(SEPLAN) coordenar o processo de consolidação das 

informações.

Muitas das ações apresentadas neste Relatório são 

demandas da população coletadas durante o ciclo de 

Conferências do Planejamento Participativo, realizadas 

no exercício de 2007. Sabemos que muito ainda há para 

ser feito, mas a população já começa a colher os frutos 

da sua participação nas decisões do Governo.

Essas ações representam também os esforços de cada 

órgão do Poder Executivo Estadual, buscando atingir as 

diretrizes estratégicas, bem como a missão da 

Administração “Sergipe, Governo de Todos”, que é o 

desenvolvimento sustentável de Sergipe, com o 

combate as desigualdades.

Maria Lúcia Fálcon
Secretária de

Estado do Planejamento
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O Plano Estratégico do Governo definiu como missão 

da Administração “Sergipe – Governo de Todos”: com 

base na ética, transparência e participação popular, 

promover a inclusão social e o desenvolvimento 

sustentável, utilizando as potencialidades regionais 

como instrumento de superação das desigualdades.

Como visão de futuro, Sergipe será reconhecido como 

um estado que promoveu a inclusão social e reduziu as 

desigualdades territoriais mediante uma nova cultura 

ADMINISTRAÇÃO “SERGIPE,
GOVERNO DE TODOS”
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democrática e participativa de gestão pública, a 

garantia do acesso universal aos serviços públicos, o 

apoio afirmativo às populações com necessidades 

diferenciadas e um novo modelo de desenvolvimento 

sustentável. 

O Plano definiu 02 eixos de combate às desigualdades 

com suas respectivas diretrizes estratégicas, conforme 

representado no gráfico a seguir:

Plano Estratégico



Para cumprir sua Missão e Diretrizes Estratégicas o 

Poder Executivo Estadual conta com a seguinte 

Estrututura Organizacional, conforme definida pela Lei 

nº 6.130 de 02 de abril de 2007 e suas alterações.

I - Administração Direta

1. Governadoria Estadual (GE):

· Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC);

· Secretaria de Estado de Governo (SEG);

· Secretaria de Estado da Comunicação Social 

(SECOM);

· Gabinete do Secretário Especial da Articulação 

Política e das Relações Institucionais (G/SEAPRI);

· Controladoria-Geral do Estado (CONGER).

2. Vice-Governadoria Estadual (VGE):

3. Secretarias de Estado de Natureza Instrumental ou 

de Gestão Estrutural:

· Secretaria de Estado da Administração (SEAD);

· Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ);

· Secretaria de Estado do Planejamento (SEPLAN).

4. Secretarias de Estado de Natureza Operacional:

· Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência e do 

Desenvolvimento Social (SEIDES);

· Secretaria de Estado da Educação (SEED);

· Secretaria de Estado da Cultura (SEC);

· Secretaria de Estado da Saúde (SES);

· Secretaria de Estado do Trabalho, da Juventude e da 

Promoção da Igualdade Social (SETRAPIS);

· Secretaria de Estado do Esporte e do Lazer (SEEL);

· Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos 

Recursos Hídricos (SEMARH);

· Secretaria de Estado das Cidades e da Integração 

Municipal (SECIM);

· Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP);

- Polícia Militar do Estado de Sergipe (PM/SE);

- Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe 

(CBM/SE).

· Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania 

(SEJUC);

· Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 

e da Ciência e Tecnologia (SEDETEC);

· Secretaria de Estado da Agricultura e do 

Desenvolvimento Agrário (SEAGRI);

· Secretaria de Estado do Turismo (SETUR);

· Secretaria de Estado da Infra-Estrutura (SEINFRA);

· Secretaria de Estado dos Transportes e da Integração 

Metropolitana (SETRAM);

5. Órgão de Consultoria e Assessoramento Jurídicos:

· Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

6. Órgão de Assistência Judiciária:

· Defensoria Pública do Estado (DPE).

II- Ministério Público do Estado (MPE)

III- Administração Indireta:

· Administração Estadual do Meio Ambiente (ADEMA);

· Junta Comercial do Estado de Sergipe (JUCESE).

· Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de 

Sergipe (SERGIPEPREVIDÊNCIA);

· Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde dos 

Servidores do Estado de Sergipe (IPESSAÚDE);

· Instituto de Hemoterapia e de Atividades de 

Laboratório Central de Saúde Pública “Parreiras 

Horta” (HEMOLACEN);

1. Autarquias:

2. Autarquias Especiais:

Estrutura Organizacional do Poder
Executivo Estadual
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· Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de 

Sergipe (ITPS);

· Departamento Estadual de Infra-Estrutura 

Rodoviária de Sergipe (DER/SE);

· Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe 

(DETRAN/SE);

· Fundação Renascer do Estado de Sergipe 

(RENASCER);

· Fundação Aperipê de Sergipe (FUNDAP/SE).

· Fundação Estadual de Administração de Serviços de 

Saúde Médico-Hospitalar (FAZSAÚDE/SE);

· Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação 

Tecnológica do Estado de Sergipe (FAPITEC/SE).

· Empresa de Desenvolvimento Sustentável do Estado 

3. Fundações Públicas:

4. Empresa Pública:
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de Sergipe (PRONESE);

· Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação 

(EMGETIS);

· Empresa Estadual de Desenvolvimento Agropecuário 

de Sergipe (EMDAGRO);

· Serviços Gráficos de Sergipe (SEGRASE).

· Banco do Estado de Sergipe S. A. (BANESE).

· Companhia de Desenvolvimento Industrial e de 

Recursos Minerais de Sergipe (CODISE).

· Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO);

· Sergipe Energias Renováveis e Gás S. A. (SERGÁS).

· Companhia Estadual de Recursos Hídricos e Irrigação 

de Sergipe (COHIDRO);

· Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas 

de Sergipe (CEHOP).

5.  Sociedades de Economia Mista:



DESEMPENHO DAS
CONTAS PÚBLICAS

A regularização das finanças públicas do Estado, com o 

efetivo ajuste fiscal, foi uma das metas traçadas pela 

atual Gestão. Nesse sentido, várias medidas foram 

adotadas com objetivo de reduzir custos e equilibrar as 

contas públicas, entre as quais destacam-se:

· Celebração de novo ajuste com a Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN) visando ao equilíbrio e a 

estabilidade macroeconômica;

· Busca da adequação da despesa de pessoal aos 

limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 

negociando com o Poder Legislativo (Assembléia e 

Tribunal de Contas) uma solução para sua 

desconformidade.

No que se refere aos limites impostos pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal, em 2008, o Estado de Sergipe 

somente ainda não atendia ao limite máximo 

estipulado para a Despesa de Pessoal do Poder 

Legislativo (Assembléia e Tribunal de Contas), apesar 

de já estar bem próximo. Enquanto o limite legal 

imposto para gastos com pessoal do Poder Legislativo é 

de 3,0% da receita corrente líquida, em Sergipe, este 

percentual chegava a 3,02%. 

Vide tabela detalhada com todos os indicadores e 

limites da LRF, a seguir:
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Gasto Total com Pessoal

Gastos com Pessoal do
Poder Executivo

Gastos com Pessoal do
Poder Judiciário

Gastos com Pessoal do
Poder Legislativo

Gastos com Pessoal do
Poder Público

Dívida Consolidada

Serviço da Dívida

Garantia de Valores

Operações de Crédito
Internas e Externas

Operações de Crédito por
Antec. da Receita

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Desp. Líq. Total Pessoal
Receita Corr. Líquida

Desp. Líq. Pessoal Exec.
Receita Corr. Líquida

Desp. Líq. Pessoal Jud.
Receita Corr. Líquida

Dep. Líq. Pessoal Leq.
Receita Corr. Líquida

Dep. Líq. Pessoal MP
Receita Corr. Líquida

Dívida Consolidada Líq.
Receita Corr. Líquida

Serviço da Dívida
Receita Corr. Líquida

Garantia de Valores
Receita Corr. Líquida

Op. Créd. Int. e Ext.
Receita Corr. Líquida

Op. Créd. Antec.
Rec. Receita Corr. Líquida

1.866,0
3.799,8

1.527,5
3.799,8

163,8
3.799,8

114,7
3.799,8

60,0
3.799,8

829,8
3.799,8

215,4
3.799,8

292,3
3.799,8

0,0
3.799,8

0,0
3.799,8

49,11%

40,20%

4,31%

3,02%

1,58%

21,84%

5,67%

7,69%

0,00%

0,00%

57,00%

46,55%

5,70%

2,85%

1,90%

NA

NA

NA

NA

NA

60,00%

49,00%

6,00%

3,00%

2,00%

200,0%

11,5%

22,0%

16,0%

7,0%

49,99%

40,75%

4,38%

3,27%

1,60%

14,74%

6,06%

8,15%

0,00%

0,00%

-1,8%

-1,3%

-1,5%

-7,6%

-1,1%

48,2%

-6,5%

-5,6%

0,0%

0,0%

Indicadores Unid. Fórmulas
Cálculo Ac. 12M

Dez/08
Real

Dez/08
Lim.
Máx.

OK
Real

Ago/08
Var.
%

Lim.
Prud.

LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL



Com relação ao Programa de Ajuste Fiscal, no período analisado, todas as metas de 2008 foram alcançadas 

satisfatoriamente, conforme podemos observar a seguir:
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incremento nos investimentos (R$ 241,9 milhões, 

crescimento de 78,9%) e inversões financeiras (R$ 

104,4 milhões, crescimento de 576,7%). Deduzindo-se 

a despesa total da receita total, Sergipe apresentou um 

superávit acumulado de R$ 276,1 milhões, que, 

comparativamente com 2007, cresceu o equivalente a 

7,9%.

Análise das Receitas e Despesas do Estado

Em 2008, Sergipe alcançou uma receita total de R$ 

4.545,2 milhões, 23,3% superior à receita obtida no 

ano anterior. Para este resultado contribuíram os 

expressivos crescimentos das receitas oriundas do 

Fundo de Participação dos Estados (FPE), R$ 1.951,2 

milhões, crescimento de 22,3%), dos Convênios (R$ 

158,0 milhões, crescimento de 180,1%) dos Royalties 

(R$ 137,0 milhões, crescimento de 48,1%) e da 

Remuneração de Depósitos Bancários (R$ 64,4 

milhões, crescimento de 586,3%). Neste último item, 

vale ressaltar que nos anos anteriores tal receita era 

insignificante, visto que os governos não cobravam do 

BANESE a justa remuneração de seus recursos 

depositados naquele Banco.   

Já as despesas de 2008 perfizeram um montante da 

ordem de R$ 4.269,0 milhões, representando um 

aumento de 24,5%.  Todavia, destaca-se que boa parte 

deste aumento nos gastos refere-se ao significativo 

Gráfico 1. Receita e Despesa Totais de 2006 a 2008

Relação Dívida/RLR (**)

Resultado Primário

Receita Própria

Gasto Invest./RLR (**)

Gasto com Pessoal/RCL (*)

Relação

R$ milhões

%

R$ milhões

%

Relação Estoque da Dívida 
Receita Líq. Real

Rec. Prim. - Desp. Prim.

Gasto com Pessoal
 Receita Corr. Líquida

Invest. e Inversões
Receita Líq. Real

1.611,3
3.545,0

4.462,6 - 4.053,7

340,5
3.545,0

2.342,8
4.027,4

0,4545

408,9

58,2%

2.155,8

9,61%

1,0

180

60,0%

2.070

12,82%

0,5467

442,0

62,4%

1.879,0

4,05%

-16,9%

-7,5%

-6,8%

14,7%

137,2%

Indicadores Unid. Fórmulas
Cálculo Ac.

12M Dez/08
Real.

Dez/08
Metas
2008

OK
Real.

Dez/07
Var. %

PAF - PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL COM A UNIÃO

(*) A metodologia de cálculo da RCL no PAF é diferente da adotada pela LRF
(**) A RLR deverá sofrer alteração em virtude de confirmação da STN.
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Vide a seguir descrição mais detalhada deste resultado::

 Fonte: SEFAZ / Superintendência de Finanças Públicas

RECEITA TOTAL (A+B)

Receitas Correntes (A)

Receitas Tributárias

ICMS

IPVA

ITCMD

Taxas

Transferências Correntes

FPE

CIDE

ROYALTIES
Receitas de Contribuições

Receitas de Serviços

Receitas Patrimoniais 

Dividendos
Remun. de Dep. Bancário

Outras Receitas Correntes
Receitas de Capital (B)

Alienação de Bens

Transferências de Convênios
DESPESA TOTAL (C+D)

Despesas Correntes ( C )

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

Transferências à Municípios

Aplicações Diretas (Custeio)

Diárias Civil e Militar

Material de Consumo

Material de Distr. Gratuita
Passagens e Desp. Locom.

Serviços de Consultoria

Outros Serv. Terc. - PF
Locação de Mão de obra

Outros Serv. Terc. - PJ
Despesas de Capital (D)

Investimentos

Inversões Financeiras
Amortização da Dívida

Superávit / Déficit

3.686.045.323

3.627.774.399

1.266.165.217

1.196.009.878

48.604.612

2.853.335

14.513.120

1.746.665.101

1.595.980.419

22.403.990

92.515.637

432.693.767

113.044.113

32.604.047

1.271.204

9.388.684

36.602.153

58.270.924

1.130.522

56.421.690

3.430.072.321

3.153.275.419

2.069.117.438

90.430.117

993.727.864

391.291.597

569.914.829

14.434.610

104.115.654

40.016.700

9.953.638

3.701.511

13.154.593

21.539.777

262.524.611

276.796.903

135.254.922

15.437.681

126.104.300

255.973.002

4.545.170.041

4.386.301.825

1.392.751.790

1.327.083.894

56.500.723

3.649.535

18.456.324

2.190.316.606

1.951.240.370

18.866.658

137.032.106

510.546.430

158.245.310

92.177.165

9.740.031

64.437.293

42.264.523

158.868.216

798.333

158.012.323

4.269.028.192

3.786.054.452

2.412.266.158

78.842.590

1.294.945.704

448.419.283

814.819.652

17.050.170

102.684.761

67.337.092

10.646.605

4.476.310

12.971.965

23.845.257

388.414.325

482.973.740

241.969.424

104.462.678

136.541.638

276.141.849

23,3%

20,9%

10,0%

11,0%

16,2%

27,9%

27,2%

25,4%

22,3%

-15,8%

48,1%

18,0%

40,0%

182,7%

666,2%

586,3%

15,5%

172,6%

-29,4%

180,1%

24,5%

20,1%

16,6%

-12,8%

30,3%

14,6%

43,0%

18,1%

-1,4%

68,3%

7,0%

20,9%

-1,4%

10,7%

48,0%

74,5%

78,9%

576,7%

8,3%

7,9%

DISCRIMINAÇÃO 2007 2008 % Var



Análise da Arrecadação

A arrecadação do principal tributo estadual, o Imposto 

sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias 

e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 

(ICMS), que representa, aproximadamente, 83% da 

receita tributária e 29% da receita total do Estado, 

comportou-se conforme previsto, não obstante o 

tratamento fiscal benéfico concedido às micro e 

pequenas empresas, com a implantação do SIMPLES 

Nacional. Em 2008, a arrecadação total desse tributo 

atingiu R$ 1.327,1 milhões, significando um 

crescimento nominal de 10,96% frente a 2007.

Vide abaixo informações mais detalhadas. R
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Tabela 1. Arrecadação mensal de ICMS de 2006 a 2008.

Fonte: Balancete de DEZ/08 da SUPERFIP

Mêses

jan
fev

mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez

 ICMS 2006  

98.798.785  

84.206.307  

79.930.778  

88.492.845
 

84.588.927
 

90.585.031
 

80.592.495
 

87.680.480
 

96.091.033
 

105.684.568
 

96.750.413
 

98.646.017

 

ICMS 2007 

110.030.542 

95.834.442 

91.797.519 

93.498.777
 

89.063.390
 

89.757.366
 

97.928.870
 

94.949.774
 

103.504.015
 

104.341.561
 

111.787.855
 

113.515.766

 
 

ICMS 2008 

115.447.843 

104.337.789 

98.867.422 

98.956.899
 

96.196.305
 

114.399.623
 

113.116.511
 

115.924.641
 

121.189.015
 

119.979.228
 

117.923.301
 

110.745.316

 
 

Cresc. 
Nominal 

4,92% 

8,87% 

7,70% 

5,84%
 

8,01%
 

27,45%
 

15,51%
 

22,09%
 

17,09%
 

14,99%
 

5,49%
 

2,44%

 

Cresc. 
Real 

0,35% 

4,07% 

2,84% 

0,76%
 

2,30%
 

20,17%
 

8,59%
 

15,00%
 

10,20%
 

8,06%
 

-0,85%
 

-7,88%

 

IGPM Acum. 
12 meses 

4,56% 

4,61% 

4,73% 

5,04%
 

5,58%
 

6,06%
 

6,37%
 

6,17%
 

6,25%
 

6,41%
 

6,39%
 

5,90%

 

Total 1.092.047.681 1.196.009.878 1.327.083.894
  Cresc. Nominal

 

9,52%

 

Cresc. Real (IGPM) 4,33%

 10,96%
4,99%

 



Mêses

jan
fev

mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez

 IPVA 2006 

2.506.791 
2.407.345 
3.799.631

 
3.384.499

 
3.902.582

 3.436.038
 4.038.748
 3.874.338
 3.299.497

 3.941.978

 2.966.389

 1.221.103

 

IPVA 2007 

2.242.497 
3.919.377
4.590.988

 
 

4.465.883
 

4.692.246
 4.344.778
 4.632.836
 4.609.578
 4.136.269

 4.944.048

 4.522.504

 1.503.607

 
 

IPVA 2008 

2.588.303 
4.248.797 
4.767.457

 
5.285.169

 
5.072.294

 5.064.659
 5.266.625
 5.432.376
 5.173.624

 5.133.630

 6.698.840

 1.768.978

 
 

Cresc. 
Nominal 
15,42% 

8,40% 
3,84%

 
18,35%

 
8,10%

 16,57%
 13,68%
 17,85%
 25,08%
 3,83%

 48,12%

 17,65%

 

Cresc. 
Real 

10,39% 
3,62% 
-0,84%

 
12,67%

 
2,39%

 9,91%
 6,88%
 11,01%
 17,72%

 -2,42%

 39,23%
11,09%

IGPM Acum. 
12 meses 

4,56% 
4,61% 
4,73%
 
5,04%
 
5,58%
 6,06%
 6,37%
 6,17%
 6,25%

 6,41%

 6,39%

 5,90%

 Total 38.778.939 48.604.611 56.500.752
  Cresc. Nominal

 

25,34%

 
Cresc. Real (IGPM) 19,61%

 

16,25%
9,95%

 

No pertinente à arrecadação do Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), constata-

se que a tendência positiva de crescimento persiste, 

considerando o resultado obtido em 2008, cuja 

Tabela 2. Comportamento da arrecadação mensal de IPVA de 2006 a 2008.

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 2008 foi de R$ 3,65 milhões, representando 

Tabela 3. Arrecadação Mensal de ITCMD de jan de 2006 a dez de 2008.

Os resultados fiscais apresentados mostram a melhoria contínua da situação fiscal do estado de Sergipe.

arrecadação atingiu o montante de R$ 56,5 milhões, 

significando um crescimento nominal de 16,2%, 

quando comparado com 2007. Vide abaixo informações 

mais detalhadas. 

apenas 0,27% do volume arrecadado de ICMS. De 

qualquer forma, o resultado de 2008 é bastante 

positivo, visto que representa um crescimento nominal 

de 27,9%, quando comparado com 2007.

Vide abaixo informações mais detalhadas.

Mêses

jan
fev

mar
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez

 
2006

(em R$)
 

58.367 
103.267 
129.906

 
195.945

 
181.847

 127.614
 198.656
 291.293
 191.373

 239.472

 136.714

 309.086

 

186.838 
147.190
200.825

 
 

177.964
 

155.000
 278.867
 310.376
 258.914
 235.531

 304.266

 294.182

 303.381

 

163.369 
172.937 
139.156

 
319.568

 
496.905

 611.247
 300.143
 370.817
 254.925

 209.322

 240.360

 370.787
Total 2.163.539 2.853.335 3.649.535

2007
(em R$)

2008
(em R$)
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PRINCIPAIS REALIZAÇÕES
POR DIRETRIZ ESTRATÉGICA
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A seguir são apresentadas as principais realizações da Administração “Sergipe, Governo de Todos” no exercício de 
2008, considerando os eixos de combate às desigualdades e suas diretrizes estratégicas.

Eixo de Inclusão pelo Direito

Na Área de Atendimento Hospitalar e Ambulatorial

· Atendimento a 380.307 casos de urgência e 

viabilização de 19.770 internações através da rede 

    Fonte: SIA/SIH (SUS)

    Obs. Maternidade Nossa Senhora de Lourdes ainda sem dados estatísticos registrados.

· Com relação ao HUSE merecem destaques: o serviço 

de acolhimento por classificação de risco, para 

priorizar atendimento mais grave; o controle efetivo 

do tempo de permanência do paciente no hospital; a 

regularização do abastecimento de medicamentos e 

materiais médico-hospitalares; a construção do 

centro cirúrgico e do bloco de serviços do Hospital, 

bem como a aquisição dos alimentadores; a 

pavimentação dos acessos internos e externos ao 

Acesso Universal À Saúde

AÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (SES):

hospitalar mantida pelo Estado, conforme se 

verifica a seguir:

bloco de serviços;

· Execução de obras complementares e de infra-

estrutura da maternidade N. S. de Lourdes;

· Atendimento a 119.827 casos, nos níveis de média e 

alta complexidade, em ambiente ambulatorial, com a 

utilização de equipamentos médicos-hospitalares e 

profissionais especializados, conforme quadro a 

seguir:

Atendimentos
de Urgência

Unidades Hospitalares
Internações
Hospitalares

Hospital de Urgê ncia de Sergipe G. João Alves Filho  (HUSE) 

Hospital Regional Dr. Pedro Garcia Moreno - Itabaiana 

Hospital e Maternidade Dr. Carlos Firpo - Ribeirópolis 

Hospital R . José do Prado Franco Sobrinho – N. Sra do Socorro 

Hospital Regional Gov. João Alves Filho – N. S . da Glória 

Hospital São Vicente de Paulo - Propriá. 

TOTAL

138.175 

76.901 

21.065 

45.496 

52.778 

45.892 

8.572 

3.399 

308 

3.608 

3.883 

- 

380.307 19.770



Unidades Atendimentos
 

Centro de Atenção Integral à Saúde da mulher - CAISM 

Centro de Acolhimento e Diagnóstico por Imagem – CADI 

Centro de Atenção à Saúde de Sergipe – CASE 

Centro de Especialidades Reg. Dr. José Luciano de Siqueira – Itabaiana 

Centro de Especialidades – Propriá (Recém-inaugurado) 

69.074

4.939

1429

36.442

7.943

119.827TOTAL

Na área de vigilância epidemiológica e de Imunização

· Assessoramento técnico aos municípios (São 

Cristóvão, Itaporanga D'Ajuda, Neópolis, Laranjeiras, 

Maruim, Carmópolis, Capela e N. S. do Socorro) para 

investigação de óbitos e configuração dos sistemas 

de mortalidade e nascidos vivos, capacitando 100 

profissionais;

· Capacitação de 250 Coordenadores de Vigilância 

Epidemiológica e digitadores para sistema de 

informações do programa de controle da dengue;

· Capacitação de 150 médicos e enfermeiros das 

equipes do Programa de Saúde da Família (PSF) dos 

municípios, para diagnóstico e tratamento da 

dengue;

· Contratação e capacitação de 600 multiplicadores do 

PSF para combate a dengue;

· Capacitação de 120 médicos e enfermeiros da Rede 

Hospitalar do Estado de Sergipe em diagnóstico e 

tratamento da dengue;

· Supervisão técnica mensal nos municípios do Estado;

· Realização de campanhas preventivas, com a 

veiculação de publicidade institucional esclarecendo 

os riscos da dengue e as responsabilidades sociais do 

Governo e da Sociedade;

· Ampliação de frota de veículos fumacê de 

propriedade do Estado, passando de seis para 25, 

com investimento da ordem R$ 2 milhões;

· Busca ativa de casos das formas agudas da dengue, 

prevenindo a sua ocorrência em escolas das redes 

municipais de ensino de: Areia Branca, Itaporanga 

D'Ajuda, Riachuelo, Cristinápolis e Pedra Mole;

· Aquisição de 75 veículos kombi, para doação a todos 

os municípios, para dar suporte ao transporte dos 

agentes de endemias nas atividades preventivas de 

combate ao vetor da dengue, com investimento da 

ordem de R$ 3,8 milhões;

· Capacitação de 80 equipes e avaliação da Vigilância 

Epidemiológica da influenza no município de Aracaju, 

no período de setembro e outubro de 2008;

· Campanha dia mundial sem tabaco (31 de maio), nos 

75 municípios e realização de palestras sobre 

tabagismo em empresas e escolas;

· Capacitação de 50 profissionais (enfermeiros, 

médicos e técnicos de enfermagem) sobre o manejo 

da lactação, durante a Semana Estadual do 

Aleitamento Materno;

· Realização da Campanha do Idoso contra Gripe em 

todo o Estado, imunizando 150.000 idosos;

· Realização de vacinação contra a Paralisia Infantil;

· Realização da Campanha de Multivacinação em duas 

etapas, imunizando 407.000 crianças;

· Implementação da Vacinação de BCG, Hepatite “B” e 

Tríplice Viral em recém nascidos de 20 maternidades 

e da vacinação de 45.000 crianças e adolescentes 

contra a Hepatite “B”;

· Incremento do nível de cobertura vacinal, como se 

constata no quadro a seguir:
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Especificação

Dupla Viral

Tetravalente

BCG

Rotavirus

Pólio
Fonte: Gerência de Imunização / SES - *Dados de Janeiro à Outubro /2008

Na Área de Atenção Psicossocial 

· Realização de Seminário da Luta Antimanicomial, 

que contou com a participação de 300 trabalhadores 

de Centros de Apoio Psicossocial (CAPS) e 

Coordenadores da Atenção Básica de 22 municípios 

sergipanos;

· Realização de oficinas de acompanhamento dos 

projetos de supervisão clínica institucional de CAPS 

em São Cristóvão, Itabaiana, Nossa Senhora do 

Socorro e Aquidabã;

· Capacitação para 400 trabalhadores de CAPS sobre 

os seguintes temas: reforma sanitária e psiquiátrica, 

saúde e doença, trabalho em equipe e introdução a 

atenção aos usuários de álcool e outras drogas;

· Visitas a 22 municípios com CAPS implantados para 

apoio institucional;

· Apoio Técnico Institucional para implantação de 

serviços de saúde mental nos municípios de Porto da 

Folha, Laranjeiras, Nossa Senhora das Dores, Aracaju, 

Lagarto, Itabaiana, Areia Branca, Carira e Capela.

Na Área de Vigilância Sanitária

· Realização de inspeções em 331 indústrias de 

alimentos em 19 municípios;

· Visitas a 12 municípios, visando à inspeção e o 

licenciamento de cozinhas industriais. Receberam 

licenças três cozinhas e foram aprovadas 14;

· Inspeção em sete matadouros e cinco feiras-livres 

para atendimento ao Ministério Público;

· Análise de 101 projetos e concessão de 90 licenças, 

sendo 74 renovações, para o funcionamento de 

drogarias, farmácias de manipulação, distribuição de 

medicamentos e outros.

Na Área das Doenças Sexualmente Transmissíveis 

(DST/AIDS)

· Realização de supervisão dos Centros de Testagem e 

Aconselhamento (CTA) das cidades deAracaju, 

Estância, Lagarto, Itabaiana, Própria e Socorro;

· Apoio e participação nos CTA itinerantes nos 

municípios;

· Apoio às ações de prevenção extra-muro dos CTA do 

Interior;

· Capacitação para os CTA dos municípios para 
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Cobertura (%)?

 96,80%

99,59

105,78  

97,40  Hepatite “B” 

87,17

98,82

 



implantação do teste rápido de diagnóstico do HIV;

· Realizadas de 16 campanhas Informativas;

· Divulgação nas reuniões do Conselho Estadual 

Empresarial (CEESE) e em canteiros de obras, visando 

à prevenção;

· Realizadas 93 palestras atendendo solicitações de 

órgãos públicos e privados, organizações da 

sociedade civil, escolas e universidades;

· Implantação do projeto Saúde e Prevenção nas 

Escolas (SPE), nos municípios inscritos no Selo 

UNICEF e em comunidade indígena, através de 12 

capacitações de professores, profissionais de saúde e 

jovens protagonistas;

· Intervenções nos pontos de apoio dos caminhoneiros 

nas estradas, em parceria com os CTA e Polícia 

Rodoviária Federal;

· Ações de prevenção, com disponibilização de 

preservativos e assistência aos internos, na unidade 

prisional de São Cristóvão;

· Capacitação de 100 profissionais do projeto Nascer, 

visando à realização de testes rápidos nas 

maternidades;

· Capacitação para implantação do teste rápido para 

diagnóstico anti- HIV, nos sete CTA do Estado, 

atingindo um público de 150 pessoas;

· Aquisição de insumos como fórmula Láctea, 

metracrilato, medicamentos para infecção 

oportunista e DST, beneficiando crianças expostas ao 

HIV e pessoas vivendo com HIV/AIDS atendidas pelo 

serviço especializado e maternidades;

· Supervisão do ambulatório e hospital do HU e 

pactuação de descentralização do serviço 

especializado para HIV/AIDS para este local.

Na Área de Serviço Social de Resgate (SAMU)

· Atendimento a 63.870 casos de urgências pré-

hospitalares clínicas, obstetrícias, psiquiátricas, 

traumáticas e por causas externas;

· Aquisição de duas Ambulâncias Off - Road 4x4, que 

funcionarão como Unidades de Suporte Avançado 

(USA), para atendimento de urgência aos pacientes 

residentes em áreas de difícil acesso;

· Aquisição de dez Motolâncias, para utilização junto 

as USA, doadas pelo Ministério da Saúde;

· Aquisição de quatro Módulos Habitacionais que 

funcionarão como Unidades de Apoio a situações de 

emergência em locais de difícil acesso, catástrofes, 

aglomerados e servirá como “Sala de Comando e 

Crise”, Unidade de Urgência e estabilização com 

capacidade para atendimento a até 08 (oito) 

pacientes em terapia Intensiva e pacientes com risco 
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de morte de moderado a leve;

· Aquisição de materiais de imobilização e 

equipamentos para o resgate vertical e tirolesa, 

equipamentos médicos, medicação padronizada, no 

total da ordem de R$ 11,5 milhões;

· Aquisição de mobiliários para todas as bases 

descentralizadas, com padronização de todos os 

materiais adquiridos;

· Aluguel de trinta e quatro imóveis no Estado, que 

servirão de bases descentralizadas para as equipes 

de USA e USB (Unidades de Suporte Básico), para 

atendimento às urgências pré – hospitalares;

· Aquisição de “Kits” específicos de urgência, através 

de doação do Ministério da Saúde, contendo 15 

conjuntos de oxigênio, 38 macas à vácuo, 15 Kits de 

laringoscópios e dez conjuntos de cânulas de 

Guedell;

· Aquisição de 30 macas hidráulicas de reserva técnica 

para as Ambulâncias;

· Aquisição de botas, óculos e capas de chuva para 

todos os profissionais do SAMU 192 Sergipe.

N a  Á r e a  d a  A t e n ç ã o  

Básica

· Realização de 462 visitas de apoio institucional aos 

municípios sergipanos;

· Acompanhamento das reformas e construções das 

clínicas de saúde da família;

· Realização de eventos.        

Na Área de Capacitação pela Escola Técnica de Saúde 

(ET/SUS/SE)

· Curso de Gestão Hospitalar para 115 profissionais da 

Rede Hospitalar;

· Curso de Atualização em Planejamento e Gestão em 

Vigi lância  Sanitár ia  para 150 Agentes e  

Coordenadores da Vigilância Sanitária dos 

municípios sergipanos;

· Oficina de sensibilização para 82 profissionais que 

atuam no CAISM.

AÇÕES EM ANDAMENTO

· Expansão do Serviço do SAMU 192, para atender uma 

abrangência de 14 bases descentralizadas de USA e 

35 de USB, considerando ainda oito Unidades Móveis 

montadas para reserva técnica;

· Construção, reforma e colocação de equipamentos 

para 43 clínicas de saúde da família, beneficiando 

todos os 75 municípios sergipanos;

· Construção de dois Hospitais Regionais (Lagarto e 

Estância), com investimento equivalente a R$ 18 

milhões;

· Reforma dos  Centros  de  Espec ia l idades  

Odontológicas nos Territórios da Grande Aracaju, Sul 

Sergipano, Centro-Sul (Tobias Barreto), Baixo São 

Francisco (Neópolis e Propriá) e Leste Sergipano 

(Capela);

· Reforma dos Hospitais de N. S. do Socorro, Boquim, 

Simão Dias, Poço Redondo, Neópolis;

· Reforma dos Hospitais Regionais de N. S. da Glória, 

Própria e Itabaiana;

· Implantação de Farmácia Popular em Tobias Barreto 

e Própria;

· Reforma da Maternidade de Capela.

R
el

at
ó

ri
o

 A
n

u
al

 d
e 

A
ti

vi
d

ad
es

2121



Unidade

AÇÕES DO INSTITUTO DE HEMOTERAPIA E DE ATIVIDADES DE LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA 

“PARREIRAS HORTA” (HEMOLACEN):

Na Área de Biologia Médica

· Realização de 274.567 exames, conforme quadro a seguir: 

Na Área de Produtos e Ambiente

· Realização de 24.985 Exames, conforme quadro a seguir:

Na Área de Entomologia (doenças transmitidas por 

insetos vetores) 

· Realização de 85.432 análises, sendo 983 de Chagas, 

61.416 de larvas de aedes aegypti, 19.913 de 

esquistossomose, 1.250 de pesquisa de ovos de 

aedes aegypti com ovitrampas, 321 identificações de 

moluscos hospedeiros de S mansoni, 1.127 exames 

para identificação de flebotomídeos e 101 pesquisas 

noturnas  de  f lebotomídeos ,  vetores  de  

leishimaniose.

Na Área da Hemoterapia

· Realização de 29.570 coletas de sangue, 220.640 

exames imunohematológicos, 54.502 triagens 

s o r o l ó g i c a s  e  p r o d u ç ã o  d e  7 7 . 4 6 5  

hemocomponentes;

· Implantação da produção de concentrado de 

Hemácias Leocorreduzidas, com utilização de Filtro in 

line;

· Implantação de dupla selagem de conectores nas 

bolsas de plasma, para industrialização de produção 

de hemoderivados;

· Implementação do Programa “Santo de Casa 

Bacteriologia 4.954
Dst/Imunologia 231.076
Micologia 4.052

Zoonoses 30.860
Tuberculose/Hanseníase 3.384

Clamídia 241

Total 274.567

Nº de Exames Realizados

Bromatologia/ Química 23.537
Toxicologia 1.361
Diagnóstico Ambiental 87

Total 24.985

Unidade Nº de Exames Realizados
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também faz Milagres”, com empresa privadas e 

instituições públicas; 

· Aumento do numero de doações por Aférese (344), 

com formação de novo grupo com sangue raro e do 

número de doadores de sangue (34.151), sendo 

11.292 voluntários;

· Criação de equipe multidisciplinar de Hemofilia e 

Doença Falciforme;

· Expansão da dose domiciliar de urgência para os 

Hemofílicos;

· Implantação de consulta com psicólogo, para os 

pacientes com doença hematológicas;

· Implementação do atendimento fisioterapêutico 

para pacientes hemofílicos.

Na Área do Desenvolvimento Institucional

· Conclusão da reforma do auditório e aquisição de 

equipamentos para aumentar a agilidade na coleta;

· Realização de 29 eventos capacitações no HEMOSE;

· Implantação do Núcleo de Assistência ao Doador 

(NACE);

· Implantação do Grupo Gerencial Estratégico (GGE), 

tendo como finalidade a coordenação das atividades 

do Hemocentro;

· Implantação do controle de qualidade dos 

Hemocomponentes produzidos;

· Monitoramento dos resultados dos exames de 

sorologias confirmatórios, minimizando a prazo dos 

resultados; 

· Implementação de “Rotina de Rastreamento” dos 

Hemocomponentes;

· Instalação de autoclave com barreira para o 

tratamento de resíduos sólidos infectantes;

· Implementação do Programa de Qualidade e 

Biossegurança no HEMOSE;

· Curso de Especialização da Área de Gestão de 

Acreditação em Organizações de Saúde para sete 

servidores;

AÇÕES DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR (HPM):

· Atendimento a 8.525 militares e dependentes, no 

ambulatório;

· 3.167 internamentos e 363 intervenções cirúrgicas;

· Atendimento a 6.168 militares pela Junta Médica 

Militar;

· Reformas do Centro Cirúrgico e da Unidade de 

Tratamento Intensivo (UTI);

· Aquisição de: 47 equipamentos de informática, 117 

equipamentos hospitalares, uma ambulância tipo 

UTI e uma ambulância de transporte.

AÇÕES DO INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDORES DO ESTADO DE 

SERGIPE (IPESAÚDE):

· Reforma do Centro de Reabilitação, reestruturação 

do Centro de Fisiatria e aquisição de novos 

equipamentos, melhorando e aperfeiçoando a 

estrutura de atendimento;

· Reestruturação do Arquivo Geral, com estrutura 

desmontável e garantia de troca e de remontagem de 

cinco anos, possibilitando o correto arquivamento de 

documentos importantes e imprescindíveis, 

conforme determina a legislação;

· Estruturação da nova Unidade Regional de Itabaiana, 

incluindo novos equipamentos e mobiliários, com 

conclusão prevista para o início de 2009;

· Continuidade da reforma da sede administrativa, 

visando à melhoria das condições de atendimento 

aos beneficiários e para os servidores do Instituto;

· Aquisição do terreno onde será construída a nova 

sede;

· Instalação de nova Unidade em Lagarto em um imóvel 

maior e mais confortável e com novos equipamentos, 

atendendo aos anseios da população local;

· Aquisição de equipamentos, com destaque para os do 

Centro de Imagens e os do Centro Odontológico, que 
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possibilitou a reabertura do serviço de Endodontia;

· Recuperação de equipamentos que estavam sem 

utilização;

· Ampliação da Rede de Assistência à Saúde, com 

unidades próprias ou credenciadas, melhorando os 

serviços prestados com o aumento das opções de 

atendimento, notadamente em áreas carentes de 

profissionais;

· Aquisição de mais de 300 equipamentos de 

tecnologia da informação, perfazendo um 

investimento de R$ 211 mil, viabilizando o acesso a 

internet em todas as unidades do IPESAÚDE, 

aumentando a integração entre essas unidades;

· Implantação da Guia de Recolhimento do IPESAÚDE, 

que veio organizar e sistematizar as cobranças 

efetuadas aos diversos órgãos que compõem a 

estrutura do Estado;

· Prosseguimento da elaboração do sistema de contas 

públicas, visando, principalmente, viabilizar um 

controle, desde a assinatura do contrato aos 

pagamentos efetuados, 

·  Treinamentos, em parceria com a Escola de Governo, 

para mais de 40 servidores, nas mais diversas áreas e 

contrato com a Associação Brasileira de Odontologia 

(ABO), para a disponibilização de 17 vagas no curso de 

Atualização em Dentística Restauradora; 

· Melhoria da remuneração do servidor, com a criação 

e concessão da Gratificação Especial de Atividade de 

Promoção e Assistência à Saúde (GEAPAS);

AÇÕES DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 

(DESO):

Território da Grande Aracaju:

· Implantação de rede de distribuição de água, 

reservatório elevado e casa de bombas no Distrito 

Industrial de Itaporanga D'Ajuda, beneficiando 9.588 

pessoas;

· Implantação e ampliação de rede de distribuição de 

água, em Aracaju, Barra dos Coqueiros e São 

Cristóvão, beneficiando 167.300 pessoas;

· Implantação de ligações prediais em Aracaju, Barra 

dos Coqueiros, N. S. do Socorro e São Cristóvão, 

beneficiando 21.000 pessoas;

· Obras de ampliação da subestação de captação da 

Cabrita,  em São Cristóvão, garantindo o 

abastecimento a 530.000 pessoas;

· Implantação do Sistema de abastecimento de água e 

do Sistema de Esgotamento Sanitário no Loteamento 

Coqueiral, em Aracaju, em convênio com a Prefeitura 

Municipal de Aracaju, beneficiando 6.900 pessoas;

· Construção de muro, serviços de urbanização, 

reforma da casa de química e reforma do prédio da 

Estação de Tratamento de Ágüe (ETA) Poxim, em 

Aracaju;

· Execução de serviços de estabilização de solo em 

área de Reservação R-8, situada no Conjunto Jardim, 

em N. S. do Socorro;

· Assentamento de caixas, correção de vazamentos, 

rebaixamento e suspensão de cavaletes,  

mudança/retirada/reposição de hidrômetro, 

remanejamento de ligação, fiscalização cadastral e 

substituição de registro, em Aracaju;

· Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da 

cidade de Riachuelo, beneficiando 8.000 pessoas;

· Construção de muro na Estação de Tratamento de 

Esgoto, no Conjunto Marcos Freire II, N. S. do 

Socorro;

· Elaboração de Projetos Executivos dos Sistema de 

Esgotamento Sanitário de São Cristovão, Riachuelo, 

Laranjeiras e Maruim;

· Manutenção preventiva e corretiva em coletores, 

coletores tronco, emissários do sistema de 

esgotamento sanitário de Aracaju;

· Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário e 

drenagem pluvial no Bairro Santa Maria, em Aracaju;
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· Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no 

Loteamento São Brás e na Sede do Município de 

Nossa Senhora do Socorro;

· Melhoria e Ampliação dos Sistemas de Esgotamento 

Sanitário do Conjunto João Alves e do Loteamento 

Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro;

· Execução de Serviços para complementação da 2ª 

Etapa da Adutora do São Francisco, trecho gravidade 

I, entre a caixa de interligação e a caixa de quebra 

carga;

· Ampliação e reforma da ETA João Ednaldo, parte 

integrante da 3ª fase da 2ª Etapa da Adutora do São 

Francisco, em Nossa Senhora do Socorro.

Território do Médio Sertão Sergipano

· Reforma e melhoria das Fontes dos Padres e Boa Cica, 

em Divina Pastora;

· Reforma das unidades de captação, tratamento e 

reservação do Sistema de Abastecimento de Água da 

cidade de Siriri;

· Execução das obras do Sistema de Abastecimento de 

Água do Povoado Patioba, em Japaratuba;

· Elaboração de Projetos Executivos de Sistemas de 

Esgotamento Sanitário das cidades de Capela, 

Pirambu e Divina Pastora;

· Ampliação de redes de distribuição em Feira Nova, 

Graccho Cardoso e N. S. das Dores;

· Elaboração de projeto executivo do Sistemas de 

Esgotamento Sanitário da sede do município de 

Cumbe.

Território Sul Sergipano:

· Execução de obras de ampliação da capacidade de 

produção da ETA, localizada em Umbaúba e 

pertencente ao Sistema Integrado de Itabaianinha;

· Ampliação e melhorias  nos s istemas de 

abastecimento de água em Boquim, Indiaroba, 

Itabaianinha e Salgado.

Território Agreste Central:

· Ampliação da rede de distribuição de água de Areia 

Branca, visando ao atendimento dos Povoados 

Manilha de Baixo, Aguidinha e Colônia São Paulo;

· Ampliações nos Sistemas de Abastecimento de Água 

de Campo do Brito, Carira, Frei Paulo, Itabaiana, 

Pinhão, Ribeirópolis e São Domingos;

· Elaboração do Projeto Executivo do Sistema de 

Esgotamento Sanitário de Areia Branca.

Território do Alto Sertão Sergipano:

· Ampliação, adaptações e melhorias no Sistema de 

Abastecimento de Água de Canindé do São 

Francisco, contando com estações elevatórias de 

água bruta e tratada, rede de distribuição e 

reservatório apoiado de 1.000 m³ de capacidade;

· Execução de obras e serviços no Sistema de 

Abastecimento de Água dos assentamentos João 

Pedro Teixeira, em Canindé do São Francisco;

· Execução de obras e serviços de ampliação do 

Sistema de Abastecimento de Água em Santa Rosa 

do Ermírio, Poço Redondo, constando da Duplicação 

da Adutora RT/Santa Rosa do Ermírio;

· Execução das obras e serviços do Sistema de 

Abastecimento de Água nos Povoados João Pereira e 

Quixabá, em Nossa Senhora de Lourdes;

· Elaboração do projeto executivo do Sistema de 

Esgotamento Sanitário da cidade de Porto da Folha;

· Serviços de melhorias no Sistema de Abastecimento 

de Água da cidade de Poço Redondo.

Território do Baixo São Francisco:

· Execução de obras para montagem da captação 

flutuante, rede de distribuição de água, adutora de 

água bruta e reservatório elevado com filtro, no 

Povoado Borda da Mata, em Canhoba;

· Execução dos serviços do Sistema de Abastecimento 

de Água do Povoado Poço dos Bois, em Cedro de São 

João;

· Execução de Obras e serviços de implantação do 
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Sistema Integrado de Distribuição de Água de 

Propriá, constando de captação flutuante, rede de 

distribuição, reservatório elevado, nos povoados 

Alemanha e São Miguel;

· Elaboração de estudos preliminares sobre o Sistema 

de Esgotamento Sanitário da sede do município de 

Propr iá ,  objet ivando sua recuperação e  

operacionalização.

Território Centro-Sul Sergipano:

· Execução de obras e serviços para perfuração e 

montagem de sete poços tubulares, implantação de 

11.018 metros de Adutora, 127.797 metros de rede 

de distribuição de água e reservatórios elevados nos 

povoados Estancinha, Mariquita e Urubu Grande, 

todos em Lagarto;

· Execução das Obras e Serviços do Sistema de 

Abastecimento de Água dos Povoados Amargosa, 

Sorocaba, Bom Jardim, Pinhão, Lagoa do Mandacaru, 

Aroeira Velha, Saco da Camisa e reforço do Povoado 

São Jose, todos em Poço Verde;

· Execução das Obras de implantação dos Sistemas de 

Abastecimento de Água dos Povoados Jenipapo, 

Quirino, Araçá, Várzea Grande e João Martins, em 

Lagarto;

· Execução de obras de engenharia para reativação e 

adequação da ETA, do tipo convencional para a 

tecnologia de flotação e ar dissolvido, com aumento 

da sua capacidade produtiva, do Sistema de 

Abastecimento de Água de Tobias Barreto;

· Implantação de Rede de Abastecimento de Água no 

Conjunto Antonio Emídio, em Poço Verde;

· Substituição de tubos da rede de distribuição de água 

em Tobias Barreto;

· Captação e adução de água bruta da Barragem 

Jabiberi/ETA, além de adutora de água bruta e 

captação flutuante, em Tobias Barreto;

· Implantação da Rede de Distribuição de Água no 

povoado Capitoa, em Tobias Barreto.

Acesso Universal ao Ensino
Público de Qualidade

AÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

(SEED):

· Capac i tação de  1 .619 a l fabet izadores  e  

coordenadores de turmas do programa Sergipe 

Alfabetizado. Dos 28.960 alunos cadastrados no 

programa, 25.945 concluíram o módulo;

· Reordenamento da rede, composta por 31 escolas, 

que desenvolve o Programa Educação de Jovens e 

Adultos (PROEJA);

· Reformulação da operacionalização dos exames 

supletivos para atendimento a 8.050 alunos;

· Capacitação de 35 professores para a formação de 

um quadro permanente de educadores de jovens a 

adultos;

· Instituição de Comissão Pedagógica para a revisão do 

currículo e do calendário da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) e formação continuada dos 

professores;

· Criação de salas de recursos em 24 escolas, com 

equipamentos e material didático, para permitir o 

acesso de alunos com necessidades educacionais 

especiais à aprendizagem;

· Acompanhamento e orientação pedagógica de 1.254 

alunos com necessidades educacionais especiais, 

matriculados na Rede Estadual de Educação;

· Avaliação da infra-estrutura e acompanhamento das 

técnicas pedagógicas das 79 escolas da zona rural, 

uma indígena e quatro quilombolas;

· Articulação da educação profissional com as 

demandas da EJA e dos portadores de necessidades 

especiais;
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· Reformulação da proposta pedagógica da Escola D. 

José Brandão de Castro, em Poço Redondo;

· Elaboração de projeto para a capacitação de 120 

professores e gestores que deverão atuar na 

Educação Profissional Técnica (EPT);

· Retomada das obras paralisadas do Centro de 

Educação Profissional de Aracaju e reparos no Centro 

Profissional de Neópolis;

· Elaboração de projeto visando à implantação do 

Ensino Médio integrado à EPT em seis escolas: três 

em Aracaju, uma em Canindé de São Francisco, uma 

em Itabi e uma em Ribeirópolis;

· Realização de oficinas pedagógicas, no período de 

junho a dezembro/2008, buscando a formação 

continuada de 2.621 professores;

· Implementação da política de formação inicial (Pró-

Infantil) e continuada (Pró-Licenciatura) para os 

professores. Foram formados 292 professores, sendo 

217 no Pró-Infantil e 75 no Pró-Licenciatura;

· Fomento à prática da pesquisa, da ação comunitária 

e do incentivo ao Protagonismo Juvenil em nove 

escolas, envolvendo 2.338 alunos;

· Articulação com as diretorias regionais e escolas 

visando à mobilização dos alunos e professores para 

a realização de produções literárias, culturais, 

pesquisas científicas e outras na unidade escolar;

· Realização da I Mostra Pedagógica Saberes Escolares 

da Rede Pública Estadual envolvendo 200 

participantes;

· Viabilização, adequação, ampliação, instalação e 

homologação de três Núcleos de Tecnologia 

Educacional (NTEs), incluindo a formação das 

equipes técnico-pedagógicas;

· Instalação de 110 Laboratórios de Tecnologia 

Educacional (LTEs) nas escolas;

· Fornecimento de merenda escolar para 158.852 

alunos do Ensino Fundamental, Creches, Pré-escolas, 

Escolas Indígenas e Quilombolas, EJA e Centro de 

Excelência, com recursos do Programa Estadual de 

Alimentação Escolar, com cardápio que respeita as 

características regionais e supre parte das 

necessidades nutricionais dos alunos;

· G e r e n c i a m e n t o  d o  P r o g r a m a  d o  L i v r o  

(PLI/FNDE/MEC), com a distribuição de 1,3 milhões 

de livros didáticos, aos alunos do ensino fundamental 

e médio;

· Elaboração do projeto Biblioteca Escolar;

· Reestruturação do Programa de Inclusão Digital 

(PROID) em sua 3ª Edição, pela Lei Nº 6.422/2008 e 

Decreto Nº 25.419/2008, financiando computadores 

para atendimento de 1.246 professores cadastrados;

· Realização da 1ª Exposição de Tecnologia 

Educacional (EXPOTEC);

· Capacitação em metodologias de Plano de 

D e s e n v o l v i m e n t o  d a  E d u c a ç ã o  ( P D E ) ,  

monitoramento do processo de elaboração do PDE 

Escolar; regulamentação do instrumento e 

instituição de Comitê Gestor;

· Realização de Seminário de Gestão Integrada e 

Liderança Escolar, que contou com a participação de 

942 diretores e coordenadores de unidades 

escolares;

· Capacitação de 1.000 Gestores das Unidades 

Escolares, no Projeto Gestão Democrática;

· Disseminação da auto-avaliação da escola, com 

vistas à construção dos planos de melhoria das 

unidades de ensino - Prêmio Gestão;

· Capacitação de 70 tutores e professores orientadores 

para o Programa Pro Funcionário;

· Formação em nível superior de 752 professores das 

redes estadual e municipais, pelo Programa 

Qualificação Docente (PQD);

· Regulamentação da Gratificação de Interiorização, 

atendendo a 42 professores;
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· Concessão de Progressão Vertical para os 

profissionais da educação, beneficiando 3.776 

professores e pedagogos;

· Realização de cinco oficinas da Escola Aberta no 

Programa Sergipe de Todos;

· Implantação de 14 pólos da Universidade Aberta do 

Brasil (UAB), em parceria com a Universidade Federal 

de Sergipe;

· Fornecimento de transporte escolar a 44.262 alunos 

residentes em áreas rurais.

AÇÕES EM ANDAMENTO: 

· Articulação e mobilização das Diretorias Regionais 

visando à sensibilização dos gestores municipais para 

adesão ao Sistema Brasil Alfabetizado, que 

beneficiará cerca de 32 mil alunos;

· C a p a c i t a ç ã o  d e  2 . 4 2 0  a l f a b e t i z a d o r e s ,  

coordenadores de turmas e tutores intérpretes de 

libras, para os municípios que aderiram ao Sistema 

Brasil Alfabetizado;

· Apoio aos municípios que ofertaram vagas para os 

4,9 mil alunos egressos do Programa Sergipe 

Alfabetizado;

· Elaboração e difusão de materiais didáticos 

pedagógicos, relacionados à diversidade e a 

educação ambiental, para atendimento ao Programa 

Educação para a Diversidade e a Cidadania;

· Formação inicial e continuada de professores e 

representantes de comunidades, visando à criação 

de espaço para discussão e reflexão sobre conceitos e 

metodologias relacionadas à questão da diversidade;

· Implementação da Lei nº 10.639/2003 nas unidades 

de ensino da rede, visando à inserção da temática 

História da África e Cultura Afro-brasileira nos 

currículos;

· Consolidação dos currículos e programas de ensino 

da rede estadual nos marcos conceituais e 

metodológicos intrínsecos à Educação para a 

Diversidade e à Educação Ambiental;

· Implantação de outros seis Centros de Educação 

Profissional e Tecnológica, ampliando a matricula, 

tendo como base às necessidades socioeconômicas 

do Estado – Plano de Ampliação da Educação 

Profissional (PAEP) e as diretrizes do Programa Brasil 

Profissionalizado;

· Fomento à discussão sobre currículo e avaliação;

· Acompanhamento do rendimento/desempenho dos 

alunos objetivando a coleta de dados para subsidiar a 

elaboração de estudos sobre a repetência na rede 

estadual e a definição de ações corretivas;

· Acompanhamento dos índices e as causas do 

abandono objetivando a execução de ações de 

intervenção na tentativa de minimizar as taxas de 

evasão;

· Acompanhamento do Programa de Correção de 

Fluxo “Se Liga e Acelera”, que atendem os alunos com 

distorção idade/série, nas séries iniciais do ensino 

fundamental;

· Diagnóstico das turmas de 1º ano com distorção 

idade/série e que não são atendidas por programas;

· Promoção de oficinas pedagógicas nas Diretorias 

Regionais de Educação, visando à formação 

continuada nas áreas de avaliação de aprendizagem 

e desempenho;

· Promoção de encontros interativos para a Formação 

Continuada dos Gestores do Curso Normal e dos 

Coordenadores e Pedagogos das Diretorias 

Regionais;

· Criação de uma equipe multidisciplinar para discutir 

e construir uma proposta de matriz curricular para o 

Ensino Médio;

· Desenvolvimento das ações pedagógicas propostas 

para o funcionamento dos Centros Experimentais de 

Ensino Médio;

· Desenvolvimento de projeto que desperte no 
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estudante de Ensino Médio o protagonismo juvenil, 

através de ações de auto-conhecimento e de 

empreendedorismo para a vida;

· Viabilização e adequação dos espaços físicos para 

instalação e homologação de NTEs, em escolas de 

Ensino Médio e Fundamental e Escolas Rurais;

· Ajuste do Sistema Auxiliar para Gestão da 

Alimentação Escolar (SISGAE ao SIIGA);

· Implantação do Projeto horta escolar;

· Financiamento de computadores para 1.656 

professores cadastrados no PROID;

· Levantamento dos profissionais não cadastrados e 

que tinham direito ao PROID e não podiam 

prosseguir com o processo de adesão para 

recebimento do benefício em decorrência da 

suspensão do Programa, em outubro 2006;

· Acompanhamento e monitoramento dos programas 

constantes do Plano de Desenvolvimento da 

Educação Sergipe (PDE/SE) e elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Integrado da Escola (PDIE);

· Formalização de convênio com a Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), visando ao atendimento do 

Programa Escola de Gestores;

·  Implementação de nova estrutura organizacional e 

processual da SEED.

Segurança aos Cidadãos

AÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA 

PÚBLICA (SSP):

· Inauguração do Centro Integrado de Operações em 

Segurança Pública (CIOPS) do bairro Santa Maria, 

onde funcionam a Delegacia da Polícia Civil e um 

Posto da Polícia Militar de forma integrada;

· Construção da Delegacia do Bairro Santa Maria, em 

Aracaju, no valor de R$ 511,6 mil;

· Reforma da Delegacia Especial de Turismo, Meio 

Ambiente e Consumidor, no valor de R$ 70,8 mil;

· Reforma de posto policial para implantação do 

Pelotão Especial de Policiamento em Áreas de 

Caatinga (posto de Vaca Serrada, no Alto Sertão 

Sergipano), no valor de R$ 64 mil;

· Realização de cursos para os integrantes das 

instituições policiais que fazem parte do Sistema 
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Estadual de Segurança Pública, com instrutores 

vindos do estado do Rio de Janeiro (do BOPE) e da 

SWAT americana;

· Aquisição de 10 Containers, no valor de R$ 255 mil: 

01 para Itaporanga d'Ajuda (Caueira), 01 para Poço 

Verde (povoado São José), 01 para Porto da Folha 

(povoado Lagoa Redonda), 01 para Canindé 

(povoado Capim Grosso) e 06 para o Território 

Grande Aracaju;

· Aquisição de aparelhos de ar condicionado para 

Unidades do Sistema Estadual de Segurança Pública, 

no valor total de R$ 120 mil;

· Aquisição de móveis para Unidades do Sistema 

Estadual de Segurança Pública, no valor de R$ 1.382 

mil;

· Aquisição de equipamentos de investigação para a 

Divisão de Inteligência Policial (DIPOL), no valor total 

de R$ 403,6 mil;

· Aquisição de computadores e outros equipamentos 

de Informática para atender à Secretaria, à Polícia 

Civil, ao Corpo de Bombeiros Militar e à Polícia 

Militar, no valor de R$ 1.198 mil;

· Aquisição de armas e equipamentos de proteção 

individual para Unidades do Sistema Estadual de 

Segurança Pública, no valor total de R$ 2.853 mil;

· Aquisição de 38 equipamentos de comunicação - 

rádios transceptores – para a Polícia Militar, no valor 

de R$ 52,7 mil;

· Aquisição de veículos Van, para Polícia Civil, dois 

rabecões para o Instituto Médico Legal e dois 

caminhões, no valor total de R$ 667,7 mil;

· Aquisição de 40 motocicletas, no valor de R$ 496 mil;

· Aquisição de embarcação para o Pelotão de Polícia 

Ambiental, no valor de R$ 108,2 mil;

· Elaboração dos Projetos Arquitetônicos do 8º BPM 

(antigo Hidroviário) e para melhorias do Quartel do 

Comando Geral do Corpo de Bombeiros, no valor 

total de R$ 39,8 mil;

· Assinatura de convênio com a Petrobrás para a 

reforma de 11 delegacias na região do Vale do 

Cotinguiba;

· Nomeação de 07 Delegados e 66 Escrivães de Polícia 

Civil de 3ª Classe, aprovados em concurso público.

AÇÕES EM ANDAMENTO

· Reforma das Delegacias de Cristinápolis, Indiaroba, 

Poço Verde, Itaporanga, Santa Rosa de Lima, São 

Francisco, Monte Alegre e Poço Redondo;

· Construção das delegacias de Barra dos Coqueiros e 

de Porto da Folha;

· Construção do CIOSP Zona Norte;

· Implantação do Sistema Integrado de Informação on 

line, da Companhia de Polícia Rodoviária 

(CPRV/PMSE);

· Implantação do Centro de Estatísticas e Análise 

Criminal (CEAC/SSP);

· Aquisição de Sistema de Informações para o Disque 

Denúncia;

· Realização de Campanha de Prevenção do Crime e da 

Violência;

· Reestruturação da Academia de Polícia Civil 

(ACADEPOL): aquisição de livros, equipamentos e 

realização de cursos;

· Reforma e ampliação da DIPOL;

· Aquisição de Base Cartográfica Digital;

· Aquisição de móveis e equipamentos de informática;

· Aquisição de armas e equipamentos de proteção 

individual;

· Implantação de Sistema de Circuito Fechado de 

Televisão no Centro de Aracaju e na Av. Francisco 

Porto;

· Adaptação de microônibus para a Delegacia Móvel.

AÇÕES DA POLÍCIA MILITAR DE SERGIPE (PM/SE):

· Policiamento preventivo, não só em atividades 

rotineiras, como em eventos de grande 
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Foto: guarnição de combate a incêndio no Carnaval 

· Atendimento a 4.243 ocorrências, destacando-se: 

1.022 atendimentos pré-hospitalares, 724 

ocorrências de incêndios e vazamentos de 

combustíveis, 534 acidentes de trânsito e 145 ações 

de prevenção;

Foto: ASCOM/CBM/SE -  Projeto Bombeiro na Comunidade

· Implementação do Projeto Bombeiro na 

Comunidade, incluindo palestras educativas; 

demonstração de materiais, simulados, primeiros 

socorros, combate a incêndios, atividades 

recreativas, entre outras;

repercussão no Estado, a exemplo do Pré-Caju, 

eventos carnavalescos e juninos;

· Aquisição de equipamentos de informática 

(microcomputadores, impressoras, monitores LCD 

e scanners), no valor total de R$ 193,3 mil;

· Aquisição de 20 cavalos destinados ao Esquadrão 

de Cavalaria da PM/SE, para o policiamento 

específico, ao custo de R$ 99,9 mil;

· Aquisição de Equipamentos Bélicos (armamentos e 

equipamentos de Proteção e Segurança), no valor 

total de R$ 1,9 milhões;

· Aquisição de uniformes diversos para o efetivo da 

Corporação, ao custo total de R$ 3,1 milhões;

· Locação de 100 veículos operacionais destinados 

ao policiamento ostensivo motorizado, sendo 85 

VW Gol 1.6 e 15 GM Blazer 2.8;

· Cursos em diversas áreas (operações especiais, 

adaptação à caatinga, formação de oficiais e 

sargentos, entre outras), beneficiando 2.216 

policiais.

AÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE 

SERGIPE (CBM/SE):

 Suporte na segurança de eventos como: Projeto Verão 

2008, Pré-Caju 2008, Carnaval, Festas Juninas, 

Coco Folia, shows diversos, eventos esportivos e 

outros;
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AÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA 

CIDADANIA (SEJUC):

Programa Reestruturação do Sistema Penitenciário 
Estadual

?Realização de 435 audiências pela Corregedoria, 

gerando 62 processos administrativos iniciados, 97 

processos administrativos em andamento e 71 

encerrados;

?Mutirão de Execução Penal nas Unidades do 

Sistema Prisional Sergipano, através de uma 

equipe de c inco advogados da SEJUC,  

possibilitando 520 atendimentos, que deram 

origem a 331 benefícios, solicitados à Vara de 

Execuções Penal;

?Adequações dos Pavilhões 1 e 2 e colocação de 

concertinas nos alambrados internos e externos do 

Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto 

(COPEMCAN), em São Cristóvão, com investimento 

da ordem de R$ 1,5 milhões, possibilitando maior 

segurança e operacionalidade (Convênio 

MJ/SEJUC nº 023/2004);

?

Conclusão da Penitenciária do Bairro Santa Maria, na 

Grande Aracaju (Convênio MJ/SEJUC nº 024/2003), 

restando apenas a conclusão do sistema de 

afastamento de esgoto sanitário, a construção de 

guaritas elevadas e a construção do acesso viário 

principal. Essa Penitenciária irá criar 432 novas vagas 

no sistema prisional sergipano;

AÇÕES EM ANDAMENTO:

Foto: ASCOM/CBM/SE -  Projeto Golfinho

Implementação do Projeto Golfinho, que tem por 
objetivo transmitir a crianças e adolescentes noções 
básicas de salvamento aquático, higiene bucal, 

cidadania, primeiros socorros, bem como conscientizá-
los para a importância da preservação do meio 
ambiente.

Fotos: ASCOM/SEJUC -  Afastamento dos esgotos sanitários
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·Formação de 30 Instrutores de Habilidades Especiais, 

com recursos do Convênio MJ/SEJUC nº 081/2007, 

da ordem  de R$ 122,6 mil em curso de 100 horas 

aula. Os participantes do curso irão formar o grupo 

de docentes em habilidades especiais, para 

capacitação e qualificação dos demais servidores do 

sistema prisional;

·Execução do projeto Pintando a Liberdade, em 

convênio com o Ministério do Esporte, objetivando a 

confecção de materiais esportivos para doação a 

escolas públicas estaduais e municipais, com a 

utilização de mão-de-obra de presos do sistema 

prisional;

·Implantação do Sistema da Vara de Execuções 

Criminais (SISVEC), viabilizando maior controle sobre 

a execução das

 penas e concessão dos benefícios aplicados, em 

parceria com a Corregedoria Geral de Justiça do 

Estado de Sergipe;

·Obras de recuperação/reativação do sistema de 

tratamento dos esgotos sanitários do COPEMCAN, 

com recursos do Convênio MJ/SEJUC nº 023/2004 da 

ordem de R$ 585 mil, evitando a poluição do meio 

ambiente;

·Reforma e ampliação do Presídio Regional Senador 

Leite Neto, em N. S. da Glória, com recursos do 

Contrato de Repasse MJ/CEF/SEJUC nº 0229398-37 

da ordem de R$ 1,3 milhões;

 

   Fotos: ASCOM/SEJUC -  Ampliação do Presídio de N. S. da Glória

· Ampliaçdo Presídio de Areia Branca – Centro 

de Reintegração Social Emanuel Cacho, com recursos 

do Contrato de Repasse MJ/CEF/SEJUC nº 0229399-

41 da ordem de R$ um milhão;

Foto: ASCOM/SEJUC -  Ampliação do Presídio de Areia Branca
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· Adequação do antigo Hospital Psiquiátrico Dr. 

Garcia Moreno, para sediar a Penitenciária Feminina, 

em N. S. do Socorro, com recurso do Contrato de 

Repasse MJ/CEF/SEJUC nº 0243530-37 da ordem de 

R$ 1,7 milhões;

Foto: ASCOM/SEJUC -  Adequação do Garcia Moreno

·  Construção da Cadeia Pública, na área do antigo 

Hospital Psiquiátrico Dr. Garcia Moreno, com 

investimento de cerca de R$ 1,8 milhões do Tesouro 

Estadual, criando 155 vagas, destinadas ao 

recolhimento de presos provisórios;

·  Oferta de cursos em profissões autônomas para 

ressocialização de 557 internos do Sistema Prisional, 

com investimento de cerca de R$ 264,5 mil do 

Convênio MJ/SEJUC nº 083/2007;

·  Implantação da Biblioteca do COPEMCAN, com livros 

doados pelo BANESE e por servidores da SEJUC, 

possibilitando a ressocialização dos 1.153 apenados 

do Complexo, por meio do incentivo à leitura;

·  Oferta da Educação de Jovens e Adultos nas Unidades 

do Sistema Prisional, em parceria com a Secretaria de 

Estado da Educação. Foram alfabetizados 91 internos 

e 238 forma matriculados no supletivo.
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AÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO, 

ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

(SEIDES)

Na Área da Habitação (Programa Casa Nova Vida 

Nova)

· Atendimento a 2.496 famílias, beneficiando 22 

municípios e sete territórios, com recursos da ordem 

de 3,8 milhões;

· Instalação da rede de esgoto do Conjunto Vitória da 

Paz, contemplando 101 famílias de Nossa Senhora do 

Socorro, envolvendo recursos da ordem de R$ 14,9 

mil;

· Elaboração de dois convênios, com recursos 

repassados, para construção de equipamentos 

sociais e, em fase de elaboração, mais dois convênios, 

atendendo aos municípios de Nossa Senhora do 

socorro (obra em execução), Maruim, Poço Verde e 

Propriá, envolvendo recursos da ordem de R$ 346,5 

mil,

·  Elaboração de cadastro, acompanhamento e 

fiscalização da obra de substituição de casas de taipa 

por alvenaria e acompanhamento dos processos de 

pagamento, beneficiando 158 famílias em sete 

Proteção e Inclusão Social, com
Ênfase à População mais
Vulnerável e Minorias 
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municípios, envolvendo recursos da ordem de R$ 1,6 

milhões;

· Trabalho técnico e social, com atividades de 

diagnósticos e mobilização dos beneficiários do 

Programa para a discussão de temas como relações 

de vizinhança, associação e cooperativas, meio 

ambiento e fortalecimento das lideranças locais;

· Realização de reformas em cinco ECCOS, no Abrigo 

Feminino Isabel Abreu, no Centro de Atendimento ao 

Menor (CENAN), no Centro de Arte e Cultura de 

Sergipe na Orla de Atalaia (Centro de Arte J. Inácio) e 

em residência no bairro Japãozinho, com recursos da 

ordem de R$ 3 milhões;

 Criação de um Centro Regional de Referência 

Especializado de Assistência Social, em Propriá, (80% 

da obra concluída), carreando recurso da ordem de 

R$ 136 mil;

Foto: ASCOM/SEIDES – Construção de casas do Casa Nova, Vida Nova

Na Área da Proteção Social Básica:

· Projovem adolescente – destinado a jovens de 16 a 

18 anos visando ao seu desenvolvimento pessoal, 

social e comunitário. Foi efetivada uma capacitação 

para 80 coordenadores municipais e 36 visitas para 

orientação técnica e acompanhamento, com a 

participação de 76 gestores e coordenadores, 

atendendo a 49 municípios com 6.300 jovens 

participantes;

· Programa de Apoio a Pessoa Idosa – visando 

assegurar os direitos sociais do idoso igual ou acima 

de 60 anos, criando condições para promover sua 

autonomia, integração e participação efetiva na 

sociedade;

· Programa de Atenção à Criança – proporciona apoio 

t é c n i c o  e  f i n a n c e i ro  p a ra  a s s e g u ra r  o  

Foto: ASCOM/SEIDES – Comemoração dos 18 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente
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desenvolvimento da criança de 0 a 6 anos,  

valorizando e fortalecendo a convivência social e 

familiar. Foram atendidas 23.872 crianças em 74 

municípios.

· Ações Sócio–Educativas às Famílias – visam assegurar 

às famílias com crianças de 0 a 6 ano apoio técnico e 

financeiro, como forma de valorizar e fortalecer a 

convivência familiar e social. Foram contemplados 27 

municípios, envolvendo 9.617 famílias;

· Benefício de Prestação Continuada (BPC) – garante 

um salário mínimo a 34.238 pessoas dos 75 

municípios sergipanos, tendo como público-alvo 

idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência 

consideradas incapazes para a vida independente, 

com renda familiar (por pessoa) inferior a ¼ do salário 

mínimo;

· Programa BPC na Escola – objetiva possibilitar a 

inclusão e permanência de crianças e adolescentes 

ao sistema educacional de ensino, bem como prestar 

orientação Psicossocial às famílias. Foram atendidos 

45 municípios, envolvendo 2.795 crianças e 

adolescentes;

Na Área da Proteção Especial:

· Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) – 

visa à transferência de renda do Governo Federal 

para famílias de crianças e/ou adolescentes de 0 a 16 

anos envolvidas em qualquer situação de trabalho. 

Foram atendidas 30.875 pessoas dos 75 municípios;

· Serviço de enfrentamento à violência, abuso e a 

exploração sexual contra crianças e adolescentes. 

Foram instalados nove CREAS em nove municípios 

com capacidade de atendimento de 480 crianças e 

adolescentes (mês);

· Serviço de orientação e acompanhamento a 

adolescentes em cumprimento de medidas 

sócio–educativas em meio aberto, objetivando 

acolher e desenvolver ações de caráter educativo e 

pedagógico. Foram implantados quatro serviços em 

quatro municípios, com capacidade de atender 120 

crianças e adolescentes (mês);

· Centro de Apoio ao Migrante. Foram oferecidos 

apoio e serviços a 862 migrantes oriundos de outros 

estados e municípios sergipanos;

· Atendidas a 1.500 pessoas pela Unidade Móvel de 

Assistência;

· Balcão de Informações da Inclusão Social na 

Rodoviária Nova – tem por objetivo prestar 

informações sobre programas sociais, incluindo a 

elaboração de cartas, currículos e encaminhamentos 

diversos. Foram realizados 398 atendimentos;

· Ações emergenciais, em conjunto com a SEMASC, 

PRONESE e com a Secretaria de Assistência Social da 

Barra dos Coqueiros, a situação sócio-econômica das 

famílias para garantir direitos, concessão de 

benefícios eventuais decorrentes da situação de 

vulnerabilidade temporária de famílias sem teto e 

desabrigadas de enchentes;

· Foram distribuídos material hospitalar, filtros, tubos 

de esgoto, enxoval para bebê, cadeiras, mesas e 

vasilhames de reservatório de água, contemplando 

265 pessoas;

· Foram beneficiadas com doação de caixa d'água 

3.254 famílias nos municípios de Porto da folha, 

Gararu, Monte Alegre, Frei Paulo, Nossa Senhora da 

Glória, Canindé do São Francisco, Poço Redondo e 

São Cristóvão;

· Apoio à profissionalização. Foram contempladas 133 

pessoas, através de doações de fardamento, kits para 

cabeleireiro, material de higiene para manipulação 

de alimentos e mesas com tampa inox para 

marisqueiras;

· Projeto Cirandas para Assentamento da Reforma 

Agrária - foram distribuídos kits de material 

pedagógico e brinquedos infantis, contemplando 

500 crianças;

· D e s e n v o l v i m e n t o  d o s  r e c u r s o s  
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humanos/capacitações – através de reuniões, visitas, 

encontros territoriais, workshop e realização de 22 

capacitações e oficinas;

· Renda Cidadania – tem como objetivo transferir 

renda diretamente às famílias pobres, vinculando o 

recebimento do auxílio ao cumprimento de 

condicionalidades nas áreas de educação e saúde. 

Foram atendidas 186.538 famílias em situação de 

vulnerabilidade social dos 75 municípios do Estado 

de Sergipe;

Na Área da Segurança alimentar:

·  Distribuição de 34,3 mil litros de leite diários, 

contemplando diretamente 29,3 mil famílias de 29 

municípios e 1.200 produtores e distribuição de kits 

de ordenha para 850 produtores;

· Realização do 1º Seminário do Programa do Leite, 

reunindo 762 produtores;

· Desenvolvimento de práticas em educação e inclusão 

produtiva, beneficiando 4.700 famílias de 117 

comunidades em 30 municípios;

· Promoção de educação em segurança alimentar e 

nutricional para 1.300 pessoas;

· Elaboração de projetos para implantar 45 sistemas 

agroecológicos em nove municípios que compõem o 

C o n s ó r c i o  d e  S e g u r a n ç a  A l i m e n t a r  e  

Desenvolvimento Local e nos Quilombos Pontal dos 

Crioulos, em Amparo do São Francisco e Rua da Palha 

e Taboa, em Santa Luzia;

· Elaboração e aprovação de projeto para 

regulamentar e difundir o Sistema de Segurança 

Alimentar e Nutricional em todos os territórios de 

Sergipe por meio de seminário;

· Aprovação de projeto para implantação de 

restaurante popular, visando à distribuição de 1.000 

refeições/dia ao preço de R$ 1,00, bem como a 

realização de oficinas, seminários e palestras em 

segurança alimentar e nutricional  e inclusão 

produtiva em alimentos;

· Elaboração e aprovação de projeto para implantação 

de cozinha comunitária, visando à distribuição de 

200 refeições/ dia ao preço de R$ 1,00, no município 

de Aracaju;

· Mobilização e capacitação de 140 pescadores de 

Brejo Grande, bem como aquisição e distribuição de 

equipamentos de pesca, como forma de contribuir 

para melhoria na qualidade de vida e da formação de 

organização social dos pescadores;

· Capacitação de 120 de multiplicadores, orientação às 

famílias para atividade produtiva de baixo custo e 

práticas alimentares que garantam a segurança 

alimentar e nutricional. Foram beneficiadas 870 

pessoas de 29 comunidades de 22 municípios;

· Distribuição de 85,3 mil cestas de alimentos ano, 

contemplando seis comunidades de quilombos e 67 

comunidades de matrizes africanas;

· Introdução e avaliação de material genético 

melhorado (maiores teores de ferro, zinco e 

carotenóide), aliado a boas condições agronômicas, 

beneficiando 252 crianças da Escola de Santana dos 

Frades, em Pacatuba;

· Apoio logístico na distribuição mensal de cestas de 

alimentos enviadas pelo Governo Federal para 

13.000 famílias acampadas da Reforma Agrária em 

30 municípios.

· Palestras sobre alimentação saudável, cuidados com 

a higienização, doenças provenientes da má 

alimentação para 320 pessoas de 08 municípios;

· Elaboração de cardápio para o restaurante Padre 

Pedro, Albergue do Migrante, Abrigo Sorriso e Espaço 

de Convivência Cultural e Social;

· Cursos para 6.554 famílias sobre enriquecimento do 

alimento e acompanhamento técnico para 118 

famílias envolvidas na produção das hortas 

comunitárias.
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Na Área da Inclusão Produtivas:

· Realização de diversos cursos de capacitação 

profissional, visando ampliar a possibilidade de 

inserção no trabalho, geração de renda e melhoria da 

qualidade de vida de grupos em situação de 

vulnerabilidade, beneficiando 4.340 pessoas de 12 

municípios;

· Produção, capacitação e divulgação do artesanato 

sergipano, bem como da economia familiar, 

envolvendo 787 pessoas;

· Exibição de 108 filmes nos ECCOS, com a participação 

de 2.460 pessoas e realização de cinco oficinas 

audiovisuais e produção de vídeos;

· Realização de diversas oficinas de artes, 

contemplando 830 crianças e jovens;

· Realização de 20 oficinas de formação de tecnologia 

social para comunidades em situação de 

vulnerabilidade social, beneficiando 730 pessoas;

· Dinamização do Centro de Arte e Cultura com 

apresentações culturais, comemorações dos festejos 

juninos nos ECCOS e no forró do idoso;

· Aquisição de livros para os ECCOS e a Fundação 

Renascer, beneficiando 3,5 mil pessoas entre 

crianças e jovens;

· Promoção de inclusão digital de jovens e grupos em 

situação de vulnerabilidade e risco social, 

beneficiando 540 jovens e adultos;

· Construção de mercado no povoado ladeirinhas, 

município de Japoatã, através do convênio 018/2007 

com a Associação dos Moradores do Povoado;

· Aquisição de equipamentos e material de consumo 

para produção e comercialização de doces, nos 

municípios de são Cristóvão (povoado Cabrita) e Itabí 

(povoado Mata Grande);

· Em andamento estudo de viabilidade técnica para 

implantação de cozinha comunitária experimental 

com fogões movidos à energia solar;

Na Área da Defesa Civil:

· Realização de cursos em diversas áreas, com a 

participação de 1,5 mil pessoas;

· Prestação de serviços emergenciais (vistorias em 

ocorrências, assistência às populações atingidas por 

desastres), atendendo a 380 solicitações;

· Prestação de serviços de distribuição de água 

potável, contemplando 73,4 mil pessoas em 10 

municípios sergipanos;

· Prestação de serviços emergenciais em casos de 

enxurradas e alagamentos, com o atendimento de 

4.5 mil pessoas nos municípios de Maruim e 

Laranjeiras.

Programas Especiais:

· Abrindo Espaço (SEIDES/UNESCO) – com o objetivo 

de construir uma cultura de paz, através da realização 

de oficinas de esportes, dança, lazer, cultura e arte 

nas escolas públicas nos finais de semana, 

envolvendo, aproximadamente, 12 mil pessoas;

· Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres 

(CPPM) - tem por objetivo promover políticas de ação 

afirmativas que reafirmem a condição das mulheres 

como sujeitos sociais e políticos.

Foto: ASCOM/SEIDES – Horta Comunitária



Medidas Preventivas:·

·    Realização do I Encontro dos Educandos do Projeto         
Futuro Jovem;

    Acompanhamento escolar e social dos educandos, 
i n c l u i n d o  v i s i t a s  d o m i c i l i a r e s ; ·
Monitoramento das instituições conveniadas e da 
atuação dos educandos nas mesmas; 

· Participação dos educandos em 11 cursos de 

inclusão digital.

Medidas Protetivas

· Oficinas recreativas com temáticas lúdico-

pedagógicas visando o aumento da auto-estima das 

crianças e dos adolescentes, além de proporcionar 

momentos de lazer e recreação;

· Realização do projeto Mãos em Arte, que promove a 

divulgação e comercialização dos objetos 

produzidos pelos adolescentes nas aulas de arte;

· Atividades alusivas a datas comemorativas: 

C a r n ava l ,  S ã o  J o ã o,  D i a  d a s  C r i a n ça s ,  

aniversariantes do mês, Natal, entre outras;

· Realização do projeto Nascendo Estrelas, com o 

objetivo de identificar e trabalhar traumas 

psicológicos;

· Atividades de educação física e recreação esportiva, 

em parceria com a Secretaria de Estado do Esporte e 

Lazer;

· Oferta de ensino regular e reforço escolar para os 

adolescentes;

· Realização de atividades continuadas de Educação 

em Valores Humanos - Projeto Semear -, com o 

Instituto Vida Ativa;

· Realização de passeios e visitas aos equipamentos 

de lazer da comunidade;

· Realização de oficina de Hip Hop e projeto de 

gravação de CD com os adolescentes;

· Realização de oficina de grafite e pintura de vários 

painéis pelos adolescentes;

· Realização de oficina de capoeira;

· Participação no evento em comemoração ao dia das 

crianças, organizado pelo Governo do Estado;

· Realização de oficina de produção de cinema e de 

um documentário com os adolescentes;

· Realização de passeios a parques, praias, oceanário, 

teatro, cinemas, etc.;

· Desenvolvimento de oficina de dança e aulas de 

violão para os abrigados;

· Visita dos adolescentes a Fazenda Mãe Natureza;

· Acompanhamento a audiências;

· Atendimento a Conselheiros Tutelares;

· Realização dos I e II Encontros de Conselheiros 

Tutelares, Conselheiros de Direitos, Fundação 

Renascer e famílias das crianças abrigadas;

· Participação no Fórum Municipal de Direitos da 

Criança e do Adolescente;

· Participação na VII Conferência Municipal, Estadual 

e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;

· Participação em capacitação para Guardiões de 

Abrigos, promovido pelo Ministério Público;

· Participação no projeto Bloco a Bloco: construindo 

AÇÕES DA FUNDAÇÃO RENASCER DO ESTADO DE

SERGIPE :
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um país melhor, promovido pelo Instituto Lego;

· Realização de 12 cursos profissionalizantes, 

abrangendo diversas áreas, a saber: pintura e 

textura em parede, informática básica e avançada, 

manutenção de micros, pedreiro, instalador 

elétrico, bombeiro hidráulico, agente de limpeza, 

pintor, silk–screen e eletricista;

· Inserção de adolescentes em estágios remunerados 

e empregos;

· Oficina de associativismo e empreendedorismo;

· Realização de atividades de relaxamento e ioga; 

· Implementação de proposta ecumênica, em 

parceria com grupos evangélicos e Pastoral do 

Menor;

· Realização de visitas domiciliares e assistência 

ps icossoc ia l  aos  fami l iares ,  bem como 

encaminhamento de famílias de adolescentes 

carentes para programas de assistência social e de 

inclusão social;

· Adaptação da estrutura física para melhor 

acomodação e humanização do espaço no 

atendimento às adolescentes gestantes;

·  Encaminhamento para retirada de documentos: 

RG, CPF, Carteira de Motorista, etc.;

·  Realização de oficinas de expressão corporal, de 

cidadania e sexualidade;

· Atendimentos ambulatoriais, de saúde bucal, 

encaminhamentos a consultas e exames, entre 

outros, visando cuidar da saúde dos adolescentes;

· Para formação continuada do quadro técnico foram 

realizadas:

- Participação da equipe técnica e diretiva nas 

palestras coordenadas pela 17° Vara;

- Curso de extensão: “Adolescência, Família e 

Atendimento Socioeducativo: Procedimentos 

Técnicos e Efetivação de Direitos;”

- Realização de curso para os agentes de segurança 

sobre “Ações Pró-Ativas e Reativas de Segurança 

Interna” em parceria com a Secretaria de Segurança 

Pública. 

Medidas Socioeducativas em Meio Aberto:

· Elaboração do Plano de Ação Estadual das Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto;

· Realização do Seminário Estadual “Efetivando as 

Medidas Socioeducativas em Meio Aberto”;

· Realização de visitas técnicas de monitoramento e 

formação para os municípios em fase de 

implantação de Medidas Socioeducativas em Meio 

Aberto;

· Realização de oficina sobre elaboração de perícias e 

relatórios técnicos para os funcionários da Renascer 

e dos municípios em fase de implantação das 

medidas socioeducativas em meio aberto.

AÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DA 

JUVENTUDE E DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE SOCIAL 

(SETRAPIS):

· Inscrição de 15.899 candidatos a uma vaga de 

emprego formal, dos quais 3.779 foram colocados 

no mercado de trabalho, de acordo com o perfil 

exigido pelos empregadores;

· Solicitações de 24.113 benefícios do seguro-

desemprego, das quais 22.794 foram habilitadas a 

receber;

· Emissão de 13.973 Carteiras de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS);

· Conclusão de diversos cursos de qualificação 

profissional, beneficiando 2.284 pessoas. Dentre os 

cursos realizados destacam-se: informática básica, 

encanador, pedreiro, pintor predial e técnicas de 

vendas;
· Capacitação de 110 artesãos de Santana do São 

Francisco, com recursos de convênios firmados com 
o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC);
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· Entrega de 1.108 carteiras de artesãos,  

possibilitando aos contemplados a participação nos 

mais diversos eventos e feiras com isenção do ICMS 

de até 700 peças;

· Participação em feiras e eventos, como:

- Feira de Sergipe, realizada na Orla de Atalaia em 

           Foto: ASCOM/SETRAPIS – FISTUR, em São Paulo

Aracaju, onde mais 300 artesãos comercializaram 

seus produtos, durante 20 dias;

- Feira do Arraiá do Povo, na Orla de Atalaia em 

Aracaju, com a participação de 25 artesãos de 8 

municípios, de 01 de junho a 15 de julho;

- Feira do Empreendedor, de 28 a 31 de agosto, no 

Centro de Convenções, em Aracaju;

- Feira Brazil National Tourism Mart (BNTM), de 10 a 

12 de abril, em Salvador, onde foi comercializado e 

demonstrado produtos de 20 artesãos;

- 3º Salão do Turismo – Roteiros do Brasil, de 18 a 22 

de junho, em São Paulo;

- Salão Internacional do Artesanato, em Brasília, de 08 

a 12 de outubro;

- Feira das Américas (ABAV), realizada no Rio de 

Janeiro, de 22 a 24 de outubro;

- Feira Nossas Mãos, realizada São Paulo, de 12 a 21 de 

dezembro;

- Parceria com o Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA), na organização da Feira de 

Agricultura Familiar que ocorreu na cidade do Rio de 

Janeiro;

- Participação no curso sobre Desenvolvimento Local 

Sustentável, do Banco do Brasil;

- Participação em reuniões do Fórum de Artesanato 

Brasileiro no MDIC, com a participação das 27 

coordenações estaduais;

· Para a promoção da igualdade racial, foram 

realizados:

- Seminário Estadual da Saúde da População Negra, 

em parceria com a SES e com a presença do Ministro 

da Promoção da Igualdade Racial;

- Comemorações alusivas ao “20 de novembro – Dia 

da Consciência Negra”, com as Secretarias de Estado 

da Cultura e da Educação e Entidades Negras;

- Reuniões com prefeitos municipais e lideranças 

quilombolas, para apresentação do Projeto Sergipe 

Quilombola, em parceria com o Governo Federal;

- Participação no Fórum da Frente Parlamentar da 

Igualdade Racial, realizado em Brasília;

- Oficinas com os gestores públicos estaduais e 

Comitê Quilombola para capacitação de 

quilombolas no Projeto dos Telecentros, do 
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Ministério de Minas e Energia;

- Entrega de cestas básicas as comunidades de 

religiões de matrizes africanas nas cidades de 

Aracaju, Laranjeiras, N. S. do Socorro, Riachuelo, São 

Cristóvão, Japaratuba e Propriá, no âmbito do 

Programa Fome Zero do Governo Federal;

- Participação no Fórum de Gestores para formar o 

Comitê Técnico da Lei nº. 10.639 (História do Negro 

no Brasil e na África);

- Parceria na realização do II Encontro Estadual da 

Juventude Negra;

- Assinatura de convênio para o Projeto Trabalho 

Doméstico Cidadão;

- Participação no Fórum de Combate à Violência nas 

Escolas Públicas com participação das Polícias 

Militar e Civil e Secretaria de Estado da Educação;

- Instituição do Comitê Quilombola Estadual com 

assinatura do Governo Federal e Estadual

· Para a inclusão de pessoas com deficiência, foram 

realizados:

- Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e Agenda Social Brasileira;

- Palestras de sensibilização para a inclusão das 

pessoas com deficiência;

- Parceria para realização do Dia Nacional de Luta da 

Pessoa com Deficiência;

- Participação na II Conferência Municipal dos Direitos 

da Pessoa com Deficiência do Município de Aracaju 

e Conferência Estadual;

- Participação na apresentação do projeto de Terapia 

Artística desenvolvido pelo Centro Educacional de 

Terapia Artística (CETA), no município de 

Laranjeiras;

- Participação em encontro organizado pela 

Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 

com Deficiência (CORDE), no Recife;

- Participação no processo de qualificação 

profissional via NAT/SINE;

- Participação na Semana da Acessibilidade da Pessoa 

com Deficiência, promovida pelo Conselho 

Municipal de N. S. do Socorro. 

· No tocante à assistência a juventude foram 

realizados:

- Conferências Estadual e Municipal de Políticas 

Públicas de Juventude;

- I Festival Estadual de Juventude;

- Participação no Curso Nacional de Capacitação dos 

Gestores Estaduais de Juventude;

- Participação na I Conferência Nacional de Políticas 

Públicas de Juventude;

- Participação no Lançamento do Projeto Paz e 

Cidadania;

- Participação no I Seminário Nacional de Mulheres 

Jovens de São Paulo;

- Co-organização da I Conferência Estadual GLBT;

- Palestra no Encontro Estadual de Jovens Salesianos;

- Co-organização do Fórum Estadual da Juventude 

Negra;

- I Debate sobre Condição Juvenil de Japaratuba;

- IV Seminário do Fórum Permanente de Organizações 

Não Governamentais (ONG's);

- Participação no II Seminário de Políticas Públicas de 

Juventude do Rio Grande do Norte;

- Co-organização da III Conferência Estadual Infanto-

Juvenil pelo Meio-Ambiente;

- Participação no Seminário Nacional de Juventude e 

Feminismo;

- Aula inaugural do Consórcio Rural da Juventude;

- Participação na campanha “16 dias de ativismo pelo 

fim da violência contra as mulheres”.

AÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO (DPE):

· Realização de 142.498 atendimentos jurídicos 

gratuitos em todo o Estado, sendo 98.855 na capital e 
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43.643 no interior, representando um acréscimo de 

cerca 55% em relação a 2007;

· Formalização de Termos de Cooperação Técnica com 

a Universidade Tiradentes (UNIT) e a Universidade 

Federal de Sergipe (UFS);

· Realização de convênios com o Governo Federal, 

visando obter recursos para ações demonstradas no 

quadro a seguir:

· Elaboração e encaminhamento de Projeto de Lei à 

Secretaria de Estado de Governo e a Procuradoria 

Geral do Estado, objetivando criar uma nova 

estrutura para a DPE;

· Participação em diversos eventos, destacando-se:

- Visitas técnicas e reuniões em vários Estados da 

Federação, objetivando colher informações para a 

reestruturação da Defensoria;

- Participação em congressos, simpósios e audiências 

com o Ministério da Justiça e com o Ministro do 

Superior Tribunal Federal;

- Participação no “Sergipe de Todos” em Nossa 

Senhora da Gloria e em Simão Dias.

AÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA 

CIDADANIA (SEJUC):

· Realização do III Seminário Estadual e I 

Seminário Municipal de Políticas Públicas sobre 

Drogas, contemplando um público de 900 pessoas;

· Implantação dos Conselhos Municipais 

Antidrogas de Itabaiana, Lagarto e Estância, com o 

apoio do Ministério Público Estadual e Promotoria de 

Justiça;

·  Participação no I Encontro de Cooperação Técnica 

entre Conselhos Estaduais de Políticas Públicas sobre 

Drogas, realizado em Contagem/MG;

·   Apresentação de palestras preventivas sobre o uso 

de drogas em Universidades, Escolas Estaduais e 

Municipais, Empresas Públicas e Privadas, atingindo 

um público de aproximadamente 1.000 pessoas;

·   Capacitação de 06 técnicos em Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS) e em Sistema Braille, visando atender 

deficientes auditivos e visuais;

·  Parceria celebrada entre o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI), a Fundação 

Municipal do Trabalho (FUNDAT) e a Azaléia, 

objetivando capacitar 15 pessoas portadoras de 

deficiência, para serem absorvidos pelo mercado de 

trabalho;

·   Encaminhamento de 30 pessoas com deficiências ao 

mercado de trabalho;
·  Realização de 8.995 atendimentos a consumidores 

pelo PROCON/SE, resultando na aplicação de 46 
multas, que totalizaram R$ 204,6 mil;

R
el

at
ó

ri
o

 A
n

u
al

 d
e 

A
ti

vi
d

ad
es

4343

Objetivo do Convênio Órgão Concedente

Assistência Jurídica Integral e Gratuita aos Presos e Familiares Ministério da Justiça

Implantação do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher Ministério da Justiça

Mutirão de assistência jurídica as mulheres em situação de prisão Ministério da Justiça

Implantação de Centro de Referência em Direitos Humanos
Secretaria Nacional de Direitos
Humanos

Implantação do Núcleo Agrário Ministério do Desenvolvimento Agrário



Foto: ASCOM/SEJUC – Nova Sede do PROCON/SE

•  Promoção da 2ª Conferência Estadual de Direitos 

Humanos, em Aracaju, em que foram escolhidos 

25 delegados para participarem da 11ª 

Conferência Nacional de Direitos Humanos 

ocorrida em Brasília, para atualização do Plano 

Nacional de Direitos Humanos (PNDH);

 

Foto: ASCOM/SEJUC –  2ª Conferência Estadual de Direitos Humanos

·  Interiorização e fortalecimento de penas alternativas, 

com recursos do Convênio MJ/SEJUC nº 006/2007, 

objetivando a fiscalização, acompanhamento e a 

qualif icação profissional das pessoas em 

cumprimento de penas alternativas e a sensibilização 

dos operadores do Direito, para a aplicação das 

penas e medidas alternativas (em andamento);

·  Implantação de Balcão de Direitos de Sergipe, para a 

prestação de serviços de assistência jurídica e social 

gratuita, por meio de posto itinerante (em 

andamento).

A Ç O E S  D A  S E C R E TA R I A  D E  E S TA D O  D E  
PLANEJAMENTO (SEPLAN):

Na área de Desenvolvimento Urbano e de Habitação 

de Interesse Social (Programa Casa Nova, Vida Nova)

· Reuniões com a equipe técnica da CEF, com 

referência aos contratos em andamento com 

recursos da Resolução nº 518;

· Reuniões com prefeituras e associações que têm 

contratos com recursos da Resolução 518, assinados 

em 2007, com o objetivo de agilizar a entrega dos 

projetos na CEF;

· Elaboração de 25 termos de cooperação e parceria 

para construção de 2.384 novas unidades 

Foto: ASCOM/SEJUC –  2ª Conferência Estadual de Direitos Humanos
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habitacionais em 25 municípios, com o apoio do 

Governo Federal, através da CEF, em parceria com 

prefeituras e associações. Destes, foram assinados 

12, para construção de 1.520 unidades;

· Acompanhamento do processo de seleção dos 

projetos para 2008 com recursos da Resolução 518, 

bem como dos recursos do Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social FNHIS 2007 e 2008 

junto a CEF e a CEHOP;

· Acompanhamento na elaboração da Minuta do 

Projeto de Lei para criação do Fundo Estadual de 

Habitação de Interesse Social (FEHIS) e do seu 

Conselho Gestor;

· Acompanhamento na elaboração do Protocolo de 

Intenções entre a CEF e o Estado de Sergipe e os 

Municípios que integram o Território do Agreste 

Sergipano para viabilizar o desenvolvimento de 

ações conjuntas, almejando a criação do consórcio 

público;

· Acompanhamento dos processos de desapropriação 

para fins de habitação de interesse social;

· Acompanhamento e análise das demandas 

habitacionais dos municípios sergipanos;

· Participação em diversas reuniões com entidades 

locais e federais visando agilizar o processo de 

construção de moradias, bem como viabilizar a 

elaboração de projetos sociais do FNHIS;

· Participação no Seminário realizado no Centro de 

Convenções sobre Regularização Fundiária;

· Levantamento cadastral e digitalização dos Projetos 

das Casas que serão reformadas pelo FNHIS 2008, no 

município de Barra dos Coqueiros;

· Digitalização e Criação dos Partidos Urbanísticos no 

município de Santa Rosa de Lima dos Povoados Cana 

Brava, Areias, Lagoa e na Sede do Município;

·  Elaboração do projeto arquitetônico de um Conjunto 

Habitacional com 219 casas, em N. S. do Socorro, 

conj. Marcos Freire II e do Conjunto Habitacional da 

Comunidade Quilombola, no Município de 

Laranjeiras;

Foto: ASCOM/SEPLAN – Casa do Programa Casa Nova, Vida Nova
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· Apoio técnico aos municípios que estão com os 

projetos das habitações de interesse social em 

andamento;

· Reunião com a SEAD para discutir o Projeto de 

Habitação para os Servidores Públicos;

· Elaboração da Minuta do Termo de Referência sobre 

o I Seminário Estadual de Trabalho Social em 

Programas Habitacionais e Intervenções Urbanas;

· Elaboração dos Planos de Trabalho do FNHIS 2007 e 

2008;

· Encaminhamento à CEF da relação das famílias da 

NAVPESCA e Associação Otacília Ribeiro para 

consulta ao CADMUT;

· Elaboração do diagnóstico sócio-econômico das 

famílias da NAVPESCA;

· Elaboração das informações para o fluxograma do 

programa Casa Nova, Vida Nova;

· Cadastramento e acompanhamento das demandas 

habitacionais dos municípios;

· Levantamento e acompanhamento de entrega de 

documentação das Associações e Prefeituras;

· Participação no Projeto “Sergipe de Todos” nas cinco 

edições: Nossa Senhora da Glória, Propriá, Itabaiana, 

Simão Dias e Ribeirópolis;

· Participação dos técnicos no “1º Seminário 

Sergipano Terceiro Setor, promovido pelo Instituto 

Laurear de Inclusão Social” (ELIS);

· Participação de técnicos no “XVII Congresso Estadual 

de Gestão de Pessoas”;

· Viagens aos municípios onde existiam pendências 

nos processos do Casa Nova, Vida Nova, junto a CEF, 

entregando os ofícios com data determinada.

AÇÕES DA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DO ESTADO DE SERGIPE (PRONESE):

Programa Casa Nova, Vida Nova

· Análise da documentação jurídica das 28 

Associações para assinatura de convênios de 

implantação da infra-estrutura básica residencial, no 

valor total de R$ 7,8 milhões. Destes, 21 convênios 

foram assinados, com recursos da ordem de R$ 7,1 

milhões;

· Processo de contratação de empresa especializada 

em capacitação e treinamento para construção de 

unidades habitacionais para treinar os beneficiários 

(em andamento);

· Procedimentos iniciados para estruturação de 

equipe de engenheiros civis para elaboração dos 

projetos de unidades habitacionais e de infra-

estrutura básica residencial.

Programa Formação de Capital Social

· Parceria com o Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA) para implantação de 

Assessoria Técnica e Ambiental (ATES), visando à 

prestação de serviços para agricultores familiares de 

assessoria técnica e ambiental, capacitação e 

elaboração de planos de desenvolvimento em áreas 

de reforma agrária;

· Parceria com o Movimento Sem Terra (MST), para 

geração de emprego e renda voltada para atividades 

produtivas de mulheres assentadas, com recursos 

da ordem de R$ 902 mil;

· Parceria com a Associação de Cooperação Agrícola 

do Estado de Sergipe (ACASE) para a construção de 

entreposto de mel, em poço Redondo e Centro de 

Artesanato, em Pacatuba. Os empreendimentos 

estão sendo executados com recursos do Tesouro do 

Estado, por intermédio da SEPLAN, tendo a 

PRONESE como Empresa responsável pela 

fiscalização e acompanhamento da construção e 

instalação das unidades produtivas;

· Iniciados projetos para as comunidades rurais dos 

territórios do Alto Sertão, Agreste, Centro Sul e Baixo 

São Francisco, com investimentos de mais de R$ 2 
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milhões do Programa Nacional de Desenvolvimento 

de Territórios Rurais (PRONAT), do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA);

· Aprovado pelo Banco Mundial empréstimo no valor 

de US$ 20,8 milhões, para a segunda fase do 

Programa de Combate à Pobreza Rural (PCPR). Como 

contrapartida, o Governo do Estado investirá mais 

US$ 6,3 milhões. O programa vai incentivar 

pequenos empreendimentos de interesse 

comunitário e estima beneficiar diretamente 20 mil 

famílias e financiar 800 subprojetos comunitários;

Programa Crédito Fundiário

· Iniciado o cadastramento de todas as famílias 

beneficiadas pelo Programa para vender sua 

produção à Companhia Nacional de Abastecimento 

(CONAB);

· Vistoria e negociação para aquisição 34 

propriedades rurais para fins de assentamento de 

446 famílias, com a entrega dos títulos de 

propriedade.

Ações Administrativas

· Realização de ginástica laboral para os funcionários, 

visando à melhoria da qualidade de vida;

· Reforma de 02 blocos da Empresa;

· Elaboração das competências e atribuições da nova 

Estrutura Orgânica da Empresa e adequação do 

Estatuto Social e Regimento Social, devidamente 

aprovado pelo Conselho de Administração.

AÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA (SEC):

· Realização de oficinas de arte, intercâmbio com as 

escolas públicas, palestras, debates, concursos e 

projeções cinematográficas, contemplando 60 mil 

pessoas, entre estudantes, professores da rede 

pública de ensino e a comunidade em geral;
· Feira de Livros de Sergipe, beneficiando 50 mil 

pessoas, entre crianças, usuários da Biblioteca 
Epiphânio Dória e a comunidade;

Foto: Edson Araújo - Feira de Livros de Sergipe

· Projeto “Pra Ver a Banda Tocar”, com a participação 

de 40 mil pessoas;

· Realização do evento Dois Séculos de Artes Visuais 
em Sergipe, envolvendo 1.300 pessoas, entre 
artistas, professores, estudantes e pesquisadores;
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· Semana do Folclore Sergipana, contemplando 30 mil 

pessoas;

· Apoio aos festejos juninos, beneficiando 400 mil 

pessoas;

· Comemoração do Aniversário da cidade, com a 

participação de 20 mil pessoas;

· Realização do XXXIII Encontro Cultural de Laranjeiras, 

envolvendo 1.200 pessoas, entre historiadores, 

pesquisadores, estudantes, professores, folcloristas 

e interessados em geral;

Foto: Edson Araújo - Dois Séculos de Artes Visuais em Sergipe

· Shows musicais em diversos eventos, contemplando 

20 mil pessoas;

· Realização da programação natalina, beneficiando 

40 mil pessoas.

Ações em Andamento:

· Arquivo digital de jornais do acervo da Biblioteca 

Pública Epiphânio Dória;

· Modernização do acervo da Biblioteca Pública 

Epiphânio Dória;

· Programação artística 2008/2010 da Orquestra 

Sinfônica de Sergipe;

· Restauração dos elementos artísticos da Igreja Nossa 

Senhora do Rosário, em Neópolis;

· Restauração da Igreja da Ilha de São Pedro, no 

Foto: Edson Araújo  - XXXIII Encontro Cultural de Laranjeiras

município de Porto da folha;

· Celebração de convênio, visando iniciar o Projeto 

Piloto de Pontos de Cultura em Sergipe, que pretende 

implantar 30 Pontos nos oito Territórios Sergipanos, 

beneficiando 300 mil pessoas;

· Realização do Birô Cultural, como forma de promover 

oficina de capacitação em elaboração de projetos 

culturais e captação de recursos para artistas e 

produtores culturais de Sergipe;

· Circuito Cultural nos Presídios;

· Reforma do Teatro Ateneu.

AÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO 

LAZER (SEEL):
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· Realização da Copa Sergipe de Futebol Sub-17, com a 

participação 3.700 atletas de 38 municípios, 

objetivando a inclusão social pelo esporte; 

· Realização do I Circuito de Futebol Quarentão, com a 

participação 480 atletas de 24 municípios, 

objetivando a promoção da saúde e do lazer através 

da prática esportiva; 

· Realização dos Jogos Sergipanos das Mulheres, 

visando à promoção da saúde através do Esporte;

· Apoio a federações, clubes, ligas e atletas, com 

material esportivo, apoio logístico e passagens, 

objetivando o desenvolvimento do esporte em nosso 

Estado e a participação de atletas em torneios e 

campeonatos regionais e nacionais;

· Realização do Programa Nacional Segundo Tempo, 

em 36 municípios, atendendo a 10.000 crianças e 

jovens, com práticas esportivas no turno em que não 

estão desenvolvendo as atividades regulares de 

estudo. Os recursos aplicados foram da ordem de R$ 

2 milhões, oriundos de convênio com o Ministério do 

Esporte.

Modernização, Democratização e 
Transparência da Gestão Pública

A Ç Õ E S  D A  S E C R E TA R I A  D E  E S TA D O  D A  

ADMINISTRAÇÃO (SEAD):

· Inspeções em 10.700 processos de licenças, 

aposentadorias, posses, entre outros, realizado pelo 

Departamento Central de Perícia;

· Treinamento para 2.995 servidores, pela Escola de 

Administração Pública e Gestão Governamental em 

26 cursos, destacando-se os de: informática básica e 

avançada, atualização da Língua Portuguesa, 

licitação e contratos administrativos e contabilidade 

pública;

Foto: ASCOM/SEAD – Curso de Informática

· Realização de Concurso Público para a Fundação 

Renascer, homologado em outubro/2008. Encontra-

se em preparação a realização do concurso para a 

Secretaria de Estado da Saúde;

· Posse para 3.312 novos servidores, destacando-se:
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CARGOS N º DE NOMEADOS 

Executor de Serviços Básicos 683

Oficial Administrativo 924

Merendeiro Escolar 581

Vigilante 807

Motorista 16

Escrivão de Polícia 3º Classe 77

Professor de Educação Básica I 2

Professor de Educação Básica II 207

Defensor Público
 

8
 

Delegado de Polícia
 

7
 

TOTAL 3.312

· Implantação de chips na frota de veículos do Estado, para controle dos gastos com combustível;

· Realização de dois leilões públicos, com a 

arrecadação da ordem de R$ 1,2 milhões;

· Inauguração do Centro de Atendimento ao 

Cidadão (CEAC), nas dependências do Terminal 

Rodoviário José Rollemberg Leite, onde foram 

realizados mais de 931 mil atendimentos;

· Prestação de diversos serviços à sociedade, por 

meio de mais de 573 mil atendimentos, no CEAC 

do shoping Riomar;
Foto: ASCOM/SEAD – Controle do Consumo de Combustíveis

· Instalação de 2.666 procedimentos administrativos 

para apuração de casos de abandono de emprego 

e/ou acumulação ilegal de cargos no âmbito da 

administração Direta;

·  Análise de 1.290 demandas de solicitação de 

concessão de adicional de insalubridade e 

periculosidade, sendo deferidos 933 e 143, 

respectivamente;

· Atendimento pela Ouvidoria da SEAD a 11.479 

manifestações da população, buscando-se 

resolver as distorções e necessidades apontadas;

· Início do processo licitatório para a elaboração de 

um Plano de Carreiras, Cargos e Salários, 

objetivando valorizar os servidores públicos 

estaduais;

· Levantamento e cadastro de bens móveis e 

imóveis do Estado, estando concluída apenas a 

primeira fase do projeto no município de Estância;

· Implantação do Sistema de Controle de Frotas (em 

andamento);

                                          Foto: ASCOM/SEAD – Controle do Consumo de Combustíveis
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AÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 

S E R V I D O R E S  D O  E S TA D O  D E  S E R G I P E  

(SERGIPEPREVIDÊNCIA):

· Implantação do Sistema de Gestão Previdenciária 

(SISPREV CORPORATE), software atualizado e já 

implantado em outros estados, que permitirá 

modernizar os processos mecânicos, como: 

administração de cadastro, concessão de 

benefícios, elaboração de folha de pagamento e 

gestão financeira;

· Conclusão dos estudos preliminares objetivando 

transformar o ativo hoje não rentável, em ativo com 

liquidez e rentável para o Regime Próprio;

· Adoção de um regime de financiamento misto e 

transitório, através da Segregação de Massas, 

criando dois fundos: um financeiro, o Regime de 

Repartição Simples (FINANPREV) e outro 

Previdenciário, o Regime de Capitalização 

(FUNPREV), como forma de buscar o equilíbrio 

financeiro e atuarial;

· Realização do Censo Previdenciário dos inativos e 

pensionistas;

· Participação no Projeto “Sergipe de Todos”, levando 

o Censo Previdenciário aos diversos territórios do 

Estado;

· Elaboração de dois anteprojetos de lei: um que 

reestrutura o SERGIPEPREVIDÊNCIA, criando as 

carreiras de Especialistas em Previdência Social e 

Médico Perito e outro que altera sua estrutura 

organizacional básica;

· Capacitação de 63 servidores, como parte da 

Política da Capacitação e Desenvolvimento de 

Pessoas, aprovada pelo Conselho Deliberativo, 

através da Resolução nº. 018/2008;

· Devolução de 1/3 de férias aos servidores que 

tiveram descontos previdenciários indevidos, no 

período de 2001 a 2006;

· Devolução aos policiais militares e bombeiros 

militares do Estado o desconto previdenciário feito 

indevidamente por administrações passadas sobre 

a Gratificação de Compensação por Serviço Externo 

(GRACOEX), referente a agosto de 2005 até 

novembro de 2006;

· Devolução dos recursos descontados dos servidores 

para o extinto Fundo Previdenciário, o FUNASERP.

AÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

PLANEJAMENTO (SEPLAN):

Na Área do Planejamento Territorial Participativo

· Elaboração do Plano de Desenvolvimento do Estado 

(DESENVOLVER-SE);

· Elaboração dos oito Planos de Desenvolvimento 

Territoriais. Os Planos tratam: da caracterização de 

cada território; das dimensões ambiental, social e 

cultural, político-institucional e econômico-

produtiva; das estratégias de desenvolvimento 

identificadas pelos delegados; dos cenários previstos 

e dos investimentos para o desenvolvimento de cada 

Território; e, finaliza com a proposta de 

acompanhamento e avaliação das ações;

· Realização da 2ª Conferência Estadual e 3ª Rodada de 

Conferências Territoriais que tiveram como 

ob jet ivos :  a  apresentação  do  P lano  de  

Desenvolvimento do Estado e a validação dos Planos 

d e  D e s e n v o l v i m e n t o  d o s  Te r r i t ó r i o s ,  

respectivamente;

· Realização da 3ª Conferência Estadual do 

Planejamento Participativo de Sergipe que teve 

como objetivos a entrega dos Planos de 

Desenvolvimento dos Territórios e o Certificado de 

participação no processo;

R
el

at
ó

ri
o

 A
n

u
al

 d
e 

A
ti

vi
d

ad
es

5151



Foto: ASCOM/SEPLAN - 3ª Conferência Estadual do Planejamento Participativo

· Discussão e articulação com as instituições 

responsáveis, visando à elaboração de projeto de 

sinalização das Rodovias Federais e Estaduais com 

foco nos Territórios de Planejamento;

· Acompanhamento sistemático do Programa 

Territórios da Cidadania do Governo Federal em 

Sergipe com vistas a: analisar a complementaridade 

das ações previstas no PPA do Governo Estadual com 

aquelas previstas no Programa Territórios da 

Cidadania e compatibilizar os territórios da Cidadania 

com os Territórios de Planejamento Estadual;

· Reformulação do Sistema de Acompanhamento dos 

Programas de Ações Governamentais (SIAG), 

destacando-se a migração automática dos dados 

financeiro do Sistema de Administração Financeira e 

Contabilidade (SAFIC). Os Órgãos foram treinados 

para utilização do Sistema e iniciaram a sua 

alimentação. O SIAG é um instrumento que ajudará 

no processo de avaliação do gasto público e no 

aperfeiçoamento do planejamento na Administração 

Estadual;

· Elaboração do Projeto de Lei que estabeleceu as 

Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2009, 

com todos os anexos exigidos pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), com a participação da 

SEFAZ;

·  Treinamento para utilização do Sistema de 

Elaboração do Orçamento, que foi disponibilizado na 

Internet para elaboração da proposta orçamentária 

para 2009;

·  Elaboração do Quadro Geral da Receita para 2009, 

com a participação da SEFAZ;

·  Elaboração de Planilhas definindo recursos para 

Pessoal, Custeio e Investimentos, objetivando 

subsidiar a elaboração do Orçamento para 2009, com 

a participação da SEFAZ;

·  Consolidação do Projeto de Lei do Orçamento para 

2009;

·  Elaboração de minutas de Projetos de Lei solicitando 

autorização para a abertura de créditos especiais;

· Elaboração de emendas ao Projeto de Lei do 

Orçamento para 2009, destacando-se a inclusão dos 

programas “Sergipe Cidades” e “ PRODETUR”, 

através de substitutivo ao Projeto de Lei 

anteriormente encaminhado à Assembléia 

Legislativa;

· Elaboração de 440 minutas de Decretos abrindo 

créditos suplementares, objetivando ajustar o 

orçamento às necessidades dos órgãos.

Na Área de Captação de Recursos

· Elaboração da carta consulta do Programa Sergipe 

Cidades e apresentação ao BNDES para obtenção de 

financiamento para as obras do Programa;

· Apoio à SETUR, visando ajustar as ações da carta 

consulta do Programa Prodetur Nacional em Sergipe; 

· Apoio à SEMARH na formatação final da carta 
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consulta do Programa Águas de Sergipe, 

encaminhada ao Ministério do Planejamento;

· Apresentação do Plano de Desenvolvimento de 

Sergipe (DESENVOLVER-SE) a financiadores e 

parceiros;

· Elaboração do Plano de Aquisições do Programa de 

Combate a Pobreza Participação, com a participação 

da PRONESE;

· Encaminhamento de proposta  ao Fundo 

Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), 

voltada para o desenvolvimento dos Territórios 

Sergipanos;

· Part ic ipações em reuniões,  discussões e 

levantamento de dados visando viabilizar o processo 

de arrecadação de recursos para o Estado.

Informações Geográficas, Econômicas e Sociais

· Avaliação de programas de geoprocessamento para 

subsidiar o Sistema de Informações Geográficas do 

Estado de Sergipe (SIGES);

· Elaboração de edital para contratação de Empresa 

que realizará a complementação da base 

Cartográfica Digital do Estado de Sergipe na escala 1: 

10.000 e 1: 2.000;

· Atendimento a órgãos e usuários em geral no 

fornecimento de informações geográficas, mapas e 

fotografias aéreas, através de consulta, doações e 

c e s s õ e s  d e  u s o .  C o m  d e sta q u e  p a ra  a  

disponibilização da Base Cartográfica Digital dos 

Municípios Litorâneos para 26 demandas oriundas 

de órgãos públicos, Universidades, prefeituras e 

outros;

· Part ic ipação no Simpósio GEONORDESTE, 

coordenando sessão técnica e expondo produtos em 

stand;

· Visita técnica a Fundação Sistema Estadual de Análise 

de Dados do Governo de São Paulo, no intuito de 

conhecer os produtos, estrutura e realizar parcerias 

no campo do geoprocessamento;

· Participação na Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia, promovida pela FAPITEC, realizada na 

UNIT de Itabaiana/SE, com a exposição e distribuição 

de mapas;

· Averiguação dos limites entre os municípios de 

Simão Dias/SE e Paripiranga/BA, juntamente com 

equipes técnicas do IBGE/SE, IBGE/BA, IBGE Nacional 

e da SEI/BA;

· Desenvolvimento do protótipo do Sistema de 

Informações Geográficas para o Gerenciamento e 

Acompanhamento das Ações do Governo (SIGGA);

· Participação no seminário de Geotecnologias 

Aplicadas à Gestão Estratégica, ocorrida no quartel 

General do Exército em Brasília/DF;

· Participação na reunião da Comissão Nacional de 

Cartografia, em Brasília/DF;

· Capacitação para técnicos, abordando os seguintes 

temas: Introdução ao Geoprocessamento com Uso 

do SPRING, Pós-Graduação em Geotecnologias, 

Informática Avançada e Programa de SIG ARCGIS 9.2 

(Básico);

· Produção de 02 vídeos a partir dos arquivos 

cartográficos digitais: um do litoral sergipano, a partir 

das fotografias aéreas na escala de 1:10.000 e outro 

contendo o modelado do relevo sobreposto as 

fotografias oriundos dos ortofotomosaicos nas  

curvas de nível com eqüidistâncias de 5 m;

· Desenvolvimento de trabalho sobre o perfil da 

mulher e sua inserção na sociedade local;

· Part ic ipação na 4ª Reunião da Rede de 

Monitoramento e Avaliação dos países da América 

Latina e Caribe, realizado em Belo Horizonte, Minas 

Gerais;

· Participação no I Encontro das Instituições de 

Estatísticas Econômicas e Sociais, promovido pelo 

Banco do Nordeste, em Fortaleza;
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· Reformulação do Layout do Sistema de Informações 

para o Desenvolvimento de Sergipe (SINDES);

· Confecção de aproximadamente 600 mapas 
 temáticos;

· Lançamento de produtos destinados a técnicos, 

gestores e público em geral, visando à disseminação 

da informação para o planejamento estadual, a 

saber:

- Sergipe em Dados, coletânea de informações anuais 

consolidadas em nível estadual, contemplando 

aspectos sociais, econômicos e ambientais de 

Sergipe;

- Contas Regionais 2006, trabalho realizado em 

conjunto com o IBGE para cálculo do PIB Estadual e 

avaliação das atividades econômicas do Estado;

- Contas Municipais 2006, trabalho realizado em 

conjunto com o IBGE para cálculo dos PIB Municipais 

dos 75 municípios Sergipanos;

- Conhecendo os Territórios Sergipanos: folders por 

território, em formato A3, contendo informações 

econômicas, sociais, geográficas, demográficas e 

censitárias, além de mapas;

- Veja Sergipe, através de CD-ROOM, possibilitando 

acesso ao ortofotomosaico do litoral sergipano, de 

forma mais dinâmica e interativa.

Na Área da Tecnologia da Informação

· Implantação de um plano anual de treinamento em 

informática básica e avançada, contemplando 45 

funcionários;

· Elaboração e execução de treinamento para 15 

servidores que trabalham com o Sistema de 

Protocolo;

· Treinamento para 39 servidores da SEPLAN e outras 

Secretar ias ,  para ut i l ização do software 

ARCVIEW/ARCGIZ, relacionado ao sistema de 

geoprocessamento;

· Treinamento de 11 servidores da SEPLAN/PRONESE, 

n o  s o f t w a r e  M S - P R O J E C T,  u t i l i za d o  n o  

gerenciamento de projetos;

· Ampliação da rede interna de computadores;

· Digitalização de documentos;

· Desenvolvimento e/ou implantação dos seguintes 

Sistemas:

- Sistema de Atendimentos aos usuários (Helpdesk);

- Sistema de Controle de Veículos;

- Sistema de Controle de Documentos;

- Sistema de Agenda Telefônica, com telefones 

internos e externos e aniversariantes;

- Reinstalação/Atualização do Sistema da Biblioteca;

- Sistema de Controle de Materiais e Patrimônio.

Participação em Eventos de Capacitação (Principais):

· Em 11 seminários, sendo cinco de âmbito estadual, 

quatro nacionais e dois internacionais, versando 

sobre  temas  como:  Orçamento  Públ ico,  

Regularização Fundiária Sustentável, Legislação 

Ambiental; Parceria Público-Privada, Seqüestro de 

Carbono e Mudanças Climáticas, Regionalização e 

Planejamento Territorial, entre outras;

· Em dois Congressos sobre Gestão Pública, sendo um 

em Brasília e o outro no Ceará;

· No Congresso Internacional de Gestão de Políticas 

Regionais no Mercosul e na União Européia;

· No I Fórum sobre Alternativas Locacionais e Soluções 

Tecnológicas para Destinação Final dos Resíduos 

Sólidos da Região Metropolitana de Aracaju;

·  No III Fórum Internacional Gestão Social nos 

Territórios: Modelos e Instrumentos para Gestão 

Social dos Territórios, realizado em Fortaleza. Evento 

promovido pela Secretaria do Desenvolvimento 

Agrário (SDA) e pelo Instituto Interamericano de 

Cooperação para Agricultura (IICA);

·  No IX Encontro Anual de Project Finance Congresso 

2008, visando propiciar uma reflexão dos projetos de 

infra-estrutura para a América Latina; 
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· No III Encontro Nacional de Mesorregiões, realizado 

em João Pessoa, com o objetivo de reunir 

representantes das treze Mesorregiões priorizadas 

na Política Nacional de Desenvolvimento Regional, 

possibilitando a troca de experiências e articulação 

entre seus atores. 

AÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

(SEFAZ):

· Reforma do auditório, da Superintendência de 

Finanças Públicas (SUPERFIP) e de Unidades de 

Fiscalização da Superintendência de Gestão 

Tributária;

    Foto: ASCOM/SEFAZ – Sala Reformada

· Implementação do Sistema Público de Escrituração 

Digital (SPED), que tem como objetivos promover a 

atuação integrada dos Fiscos Federal, estaduais e, 

futuramente, municipais, mediante a padronização e 

racionalização das informações e tornar mais célere a 

identificação de ilícitos tributários, combatendo-os 

mais próximo de seu nascedouro;

· Desenvolvimento da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), 

que consiste em um documento fiscal com emissão e 

armazenamento eletrônicos, emitido pelos 

contribuintes ao realizarem operações de vendas de 

mercadorias, bens ou serviços. A emissão é feita 

através de sistema informatizado, disponibilizado no 

Portal do Contribuinte (sítio: www.sefaz.se.gov.br). A 

implantação da NF-e abrange quatro etapas: 

recepção, emissão, escrituração fiscal digital e 

geração do documento “Conhecimento de 

Transporte Eletrônico” - CTE. A primeira e segunda 

etapas já foram concluídas. A escrituração fiscal está 

em projeto piloto e prevista para entrar em produção 

em maio de 2009. A geração do documento CTe, 

também, está em projeto piloto e previsto para 

entrar em produção em março de 2009, mas sem a 

obrigatoriedade neste primeiro momento;

   Aquisição de 20 veículos para a fiscalização;

Foto: ASCOM/SEFAZ – Nova Frota de Veículos
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· Implantação de novas funcionalidades nos seguintes 

sistemas:

- Sistema de Arrecadação Estadual (SAE), administra 

todo o processo de arrecadação dos tributos 

estaduais (ICMS, IPVA, ITD e Taxas), permitindo 

atender ao contribuinte pela Internet;

- Sistema de Informações do Contribuinte (SIC), que é 

um sistema que administra todas as informações dos 

contribuintes, integrado com os demais sistemas;

- Sistema de Declaração de Informações do 

Contribuinte (SDIC), administra todas as informações 

econômico-fiscais dos contribuintes, integrado com 

os demais sistemas;

- Sistema de Informações Gerenciais (SIG), de apoio à 

tomada de decisões, proposto como uma ferramenta 

essencial para a modernização da gestão fazendária;

- Sistema de Acompanhamento de Processos (SAP);

- Sistema de Informações de Trânsito (SIT);

- Sistema de Auditoria Fiscal (SAF).

Na Área de Fiscalização (números até novembro 2008)

·  Fiscalização de 1.181 estabelecimentos, resultando 

em 916 autos lavrados que geraram R$ 134,9 milhões 

em créditos tributários, por meio das seguintes 

operações: Fisco Cidadão, João-de-Barro, Auditoria 

Eletrônica e Malha de Energia Elétrica;

·  Na fiscalização de trânsito, foram lavrados 5.016 

autos de infração, gerando um crédito tributário de 

R$ 70,7 milhões, representando um incremento de 

71% em relação a 2007;

Na Área do Contencioso Administrativo (números até 

novembro 2008)

·  Foram julgados 1.671 processos, sendo que destes 

foram emitidas 1.325 decisões singulares na 

Primeira Instância;

·  Foram realizadas 4.306 diligências processuais, 

significando um aumento de 31,4% comparado com 

2007;

·  Foram inscritos R$ 162,6 milhões na Dívida Ativa e 

recuperado um montante de R$ 5,5 milhões. Em 

novembro 2008 a Dívida Ativa era de R$ 2.294,8 

milhões, representando um crescimento de 15,5% 

em relação a 2007. Já o número de contribuintes 

inscritos aumentou somente 5,1%, passando de 

6.526 para 6.862.

Na Área de Legislação

·  Foram emitidos 304 Pareceres, 357 Ofícios, 137 

Aditivos, 141 Normas e 17 minutas de portarias;

·  Foram celebrados 101 Termos de Acordo com 

contribuintes do ICMS inseridos em situações 

excepcionais;

·  Foram prestadas informações em 61 Mandados de 

Segurança, além do acompanhamento da Reforma 

Tributária.

Na Área de Atendimento ao Contribuinte

· Realização da Campanha Esporte Para Todos, 

trocando cupons fiscais por ingressos para mais de 

127 jogos do Campeonato Sergipano, Copa Governo 

do Estado e Brasileiro Série C, sendo também 

sorteados 184 prêmios: automóveis, motos, 

computadores e eletrodomésticos;

·  Realização de Fóruns de “Cidadania Fiscal”, em 

Itabaiana, Propriá, Simão Dias e Ribeirópolis, com a 

participação de 2.500 contribuintes;

·  Estruturação da Ouvidoria Fazendária, que funciona 

como um canal de comunicação entre a sociedade e a 

SEFAZ, recebendo e encaminhando as manifestações 

dos cidadãos para as providências cabíveis. Recebeu 

158 denúncias, apurando 78 delas e realizou 200 

entrevistas de pesquisa de opinião pública visando 

avaliar os serviços da SEFAZ;

·  Realização de 8.412 atendimentos por meio do 

serviço Plantão Fiscal,  disponibil izado ao 

contribuinte para resolução de dúvidas e 

esclarecimentos acerca da legislação tributária;
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· Realização de 203.030 atendimentos pelos 11 

Centros de Atendimento ao Contribuinte (CEAC), dos 

municípios de Aracaju, Itabaiana, Lagarto, Estância 

Itabaianinha, Nossa Senhora da Glória, Nossa 

Senhora das Dores, Japaratuba, Propriá e Tobias 

Barreto.

Na Área de Recursos Humanos

· Foram realizados 88 eventos de capacitação pela 

Escola Fazendária, com a participação de 1.552 

servidores, conforme quadro a seguir:

Fonte: SEFAZ

· Em parceria com a Escola de Administração 

Fazendária (ESAF), do Ministério da Fazenda, foram 

capacitados 240 Agentes de Educação Fiscal;

· Realização os seguintes eventos de integração e 

confraternização: Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia da 

Secretária, Semana do Servidor Público, Dia 

Internacional da Mulher, Festa Junina e Festa de Final 

de Ano.

Outras Ações Relevantes

· Implementação de melhorias na área de tecnologia 

da informação;

· Implementação de Projeto para Otimização das 

Receitas, em parceria com Movimento Brasil 

Competitivo (MBC) e o Instituto de Desenvolvimento 

Gerencial (INDG), cujo principal objetivo é promover 

um crescimento sustentado da arrecadação, 

fundamental para viabilização dos programas do 

Governo Estadual. De outubro 2007 a setembro 

2008, período de vigência do Projeto, constatou-se 

um incremento na arrecadação do ICMS de R$ 60,3 

milhões;

· Em fase de aprovação o Projeto de Modernização 

Fazendária do Estado de Sergipe (PROMOFAZ), que 

prevê investimentos da ordem de US$ 8 milhões, com 

o  suporte  do  Banco  Interamer icano de  

Desenvolvimento (BID) e tem como principal 

objetivo o aumento da eficiência da gestão fiscal.

AÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO CASA CIVIL (SECC):

· M a p e a m e n t o  d o s  p r i n c i p a i s  p r o c e s s o s  

administrativos internos, com a finalidade de 

proporcionar maior celeridade nas atividades 

desenvolvidas;

· Implantação de sistemas e ferramentas para 

aperfeiçoar os fluxos dos processos no órgão, como: 

Acompanhamento de Documentos (SAD), de Gestão 

para Resultados (SGR), de Organização de 

Documentos (SOD) e o de Controle de Cargos (SCC);

· Monitoramento das ações governamentais 

prioritárias;

· Reformulação da legislação estadual que 

regulamenta os contratos de Parcerias Público-
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Área Nº Eventos Pessoas Capacitadas

Política de Gestão Tributária 25 444 

Política de Gestão Administrativa 10 91 

Política de Gestão Financeira 12 60 

Comuns 34
 933

 

Gestão da Tecnologia 7
 

24
 

TOTAL 88 1.552



Privadas de Sergipe (PPP/SE), constituição de um 

Conselho Gestor para essas parcerias e criação do site 

(www.ppp.se.gov.br);

· Definição do Plano Anual, projetos prioritários, 

elaboração dos processos de manifestação de 

interesses e lançamento de consulta pública para a 

construção do Centro Administrativo do Governo de 

Sergipe;

· Mapeamento, identificação e aquisição de 

equipamentos para a melhoria do parque 

computacional da SECC;

· Melhoria na infra-estrutura e no sistema de 

telecomunicações do órgão;

· Aquisição do prédio do Palácio Augusto Franco, 

localizado na Av. Adélia Franco;

· Aquisição de equipamentos, mobiliário em geral e 

obras de arte, totalizando R$ 3,7 milhões;

AÇÕES DA EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO (EMGETIS):

· M a p e a m e n t o  d o s  p r i n c i p a i s  p r o c e s s o s  

administrativos da empresa, com a finalidade de 

proporcionar maior celeridade nas atividades 

desenvolvidas pela área administrativa;

· Continuidade da implantação do Escritório de 

Projetos, objetivando melhorar a qualidade dos 

serviços prestados pela empresa;

· Realização de 22 cursos, sendo 13 voltados para a 

área técnica e nove para a área administrativa, 

contemplando, no total, 63 profissionais, dentre 

estes, 39 técnicos operacionais e 24 administrativos, 

Dentre os treinamentos realizados destacam-se o de 

Gerenciamento de Projetos e o de Formação de 

Gestores de Processo;

· Aquisição de 21 Note Book's e diversos 

equipamentos;

· Ampliação do número de pontos de acesso da Rede 

de Informação do Governo do Estado de Sergipe 

(RIGES), através da instalação de novos pontos juntos 

aos órgãos usuários;

· Ampliação da comunicação entre a EMGETIS e os 

demais órgãos do Governo de Sergipe, com a 

contratação de mais 50 link's;

· Desenvolvimento e redefinição de layout's de 21 

sites para instituições públicas estaduais;

· Projeto e acompanhamento, em parceria com a 

SECOM, do Portal do Governo;

· Emissão de 336 pareceres Técnicos, referentes à 

solicitação de aquisição de produtos e serviços de 

Tecnologia da Informação;

· Ampliação do número de usuários do Correio 

Eletrônico do Estado, através do Aplicativo Expresso, 

beneficiando mais 3.172 novos usuários, o que 

representa um aumento de 62%;

· Ampliação do Data Center, através do recebimento 

de 30 novos servidores de órgãos usuários;

· Atendimento pelo Help Desk a 2.003 chamadas para 

solução de problemas, solicitação de sugestão e 

implementação de novos serviços.

AÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 

(SEG):

· Assessoramento ao Governado do Estado nas áreas 

administrativas e parlamentar;

·  Realização do controle prévio das proposições 

legislativas, de iniciativa do Poder Executivo Estadual, 

em sintonia com a PGE, destacando-se os seguintes;

· Dentre os diversos atos normativos e proposições 

legislativas levados a feito destacam-se: 

- Lei Complementar nº. 153/2008, visando à 

melhoria salarial para o Magistério;

- Lei nº. 6.429/2008, melhorar a remuneração 
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servidores públicos da Polícia Civil;

- Lei nº. 6.346/2008 – Fundação de Saúde Parreira 

Horta – FSPH;

- Lei nº. 6.347/2008 - Fundação Hospitalar de saúde – 

FHS;

- Lei nº. 6348/2008 - fundação Estadual de Saúde – 

FUNESA;

- Lei nº 6424/2008 – Projeto Habitacional que 

beneficia servidores que ganham até seis salários 

mínimos;

- Decreto nº. 25.610 – Sobre o Nepotismo;

- Decreto nº. 25.837 - Programa Fiscal de 

Recuperação Empresarial;

· Supervisão das atividades da Imprensa Oficial;

· Desenvolvimento do Sistema de Publicações de 

Decretos e Leis;

· Atendimento, através do Escritório de Representação 

do Governo do Estado em Brasília, das reivindicações 

das prefeituras municipais, o qual além de 

acompanhar a execução orçamentária de convênios 

na Capital Federal, proporciona, também, suporte ao 

Governador, Secretários e dirigentes de órgãos 

públicos estaduais e municipais.

Na Área de Ouvidoria

· Atendimento a 2.226 demandas da população, por 

meio dos seguintes canais:

- Canal Interativo, ferramenta que possibilita o 

atendimento ao cidadão nos mais variados horários, 

através de mensagens gravadas;

- Fale com o Governador, disponível no site da 

Agência de Notícias (www.agencia.se.gov.br);

- Participação no Projeto “Sergipe de Todos”, 

objetivando saber da população as reais 

necessidades de cada município;

- Atendimento presencial na sede da Ouvidoria Geral 

do Estado (OGE);

- Fale com a Ouvidoria, no site da OGE 

(www.ouvidoriageral.se.gov.br);

- Unidade de atendimento da Ouvidoria CEAC - 

Rodoviária;

- Participação, como parceiro, no Projeto Ação 

Global;

Em andamento:

· Criação do Projeto de Ouvidoria Itinerante;

· Elaboração de pesquisa de satisfação junto ao 

público usuário da OGE;

· Assinatura do termo de Cooperação Técnica com a 

SEAD/CEAC;

· Assinatura do Termo de Cooperação Técnica com a 

Ouvidoria Geral da Bahia, para aquisição do Sistema 

de Gerenciamento em Ouvidoria (SGO);

· Aparelhamento físico, com a aquisição de novo 

mobiliário e equipamentos de tecnologia da 

Informação.

AÇÕES DOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE 

(SEGRASE):

· Contratação de serviços arquitetônicos para 

desenvolver o Projeto de Reestruturação do Layout 

da SEGRASE que, uma vez concluído, permitirá maior 

economia;

· Aquisição de equipamentos, visando à modernização 

do parque gráfico e computacional da SEGRASE;

· Aquisição de duas novas motocicletas para a 

melhoria e agilidade na distribuição dos diários 

oficiais e expedientes ordinários da Empresa;

· Capacitação e treinamentos de servidores, através da 

Escola de Administração Pública e Gestão 

Governamental e também em eventos fora do 

estado;

· Realização do I Encontro de Planejamento 

Estratégico da SEGRASE;
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· Contratação de médico do trabalho para desenvolver 

ações preventivas, evitando que seus servidores 

sejam acometidos de mazelas oriundas das 

atividades gráficas.

A Ç Õ E S  D A  S E C R E TA R I A  D E  E S TA D O  D A  

COMUNICAÇÃO SOCIAL (SECOM):

· Contratação centralizada de publicidade, permitindo 

um controle total sobre as ações de comunicação do 

Governo;

· Reestruturação organizacional da SECOM e 

levantamento das necessidades de equipamentos, 

transporte e recursos humanos;

· Realização de 102 eventos e/ou ações promocionais 

sócio-culturais e artísticas organizados e 

coordenados pela SECOM;

·  Realização de 251 campanhas de divulgação das 

ações do Governo, visando desenvolver a 

comunicação entre os órgãos estaduais e a 

sociedade;

· Implantação do Sergipe em Debate, Programa de 

Rádio noticiando as ações do Governo, prestando 

contas à população e democratizando a informação 

governamental;

·  Produção de boletins e clippings eletrônicos, 

facilitando e agilizando o acesso a informações sobre 

iniciativas do Governo, por parte dos assessores de 

comunicação das secretarias;

· Implementação do projeto Mídia e Governo, visando 

qualificar o relacionamento entre o Governo e Mídia, 

por meio de encontros mensais, oficinas e outros 

eventos que possibilitem discutir a Comunicação 

Governamental;

· Implementação do Projeto Qualificação em 

Comunicação (PROQUALI), tendo como foco a 

elaboração e execução de um calendário de palestras 

e mini-cursos nas áreas de Assessoria de 

Comunicação, Jornalismo, Marketing, Fotografia e 

Design. Foram efetivados 15 módulos;

· Implementação do Projeto Mídia Jovem, 

instrumento de promoção da inclusão social através 

da comunicação, buscando a integração da 

sociedade na construção de uma política pública de 

comunicação.

Essas realizações levaram o Governo de Sergipe a 

recebe o Prêmio Destaque no Marketing 2008, 

promovido pela Associação Brasileira de Marketing e 

Negócios (ABMN). A premiação foi inédita na 

Administração Estadual e premiou a campanha 

'Sergipe Sem Fronteiras', criada para mostrar os 

investimentos e os beneficiados pelos projetos 

realizados pelo Estado.

AÇÕES DA FUNDAÇÃO APERIPÊ DE SERGIPE 

(FUNDAP):

· Início da migração para a banda digital e ampliação 

da cobertura do sinal da Aperipê TV e das rádios 

Aperipê AM e FM para todos os territórios 

sergipanos;

· Realização do 1º Festival Sergipano de Curtas-

Metragens para Televisão - Curta Aperipê, com a 

exibição de criativas produções em curtas feitas em 

Sergipe;

· Produção e exibição de programação voltada para a 

difusão da informação de qualidade, priorizando o 

resgate e a preservação da educação e da cultura 

sergipana;

· Elaboração de uma agenda de visitas a emissoras 

parceiras, com o intuito de coletar informações e 

trocar experiências, visando manter uma 

programação sempre atualizada;

· Participação no 1º Encontro Nacional de Música 

Independente, realizado em Curitiba/PR;
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· Realização de Workshop para seleção de seis 

Estagiários para as Rádios AM e FM. Como primeira 

tarefa, fizeram a representação da Fundação Aperipê 

no projeto Sergipe de Todos;

· Produção de trinta programetes sobre artistas de 

Pernambuco para serem transmitidos em todo país 

durante o mês de julho. A emissora mineira realizou 

ação semelhante no mês de novembro, quando 

produziu o programa Conexão Brasil, com artistas do 

Rio Grande do Sul;

· Cobertura dos festejos juninos. Foram apresentados 

shows, entrevistas, além da abertura do São João de 

Areia Branca, o Forró Caju (Mercado) e o Arraiá do 

Povo (Orla);

· Apresentação do Festival  de Inverno de 

Garanhuns/PE, pela Aperipê FM;

· Transmissão pela Aperipê FM, em cadeia com oito 

emissoras públicas, da Feira de Música de Fortaleza, 

um evento da Associação Brasileira de Festivais 

Independentes (ABRAFIN);

· Treinamento para operadores das Rádios AM e FM 

para manuseio do novo software transmissão; 

· Comemoração do mês da Sergipanidade. Em 

outubro, a música e a cultura de Sergipe foi o 

destaque do projeto Conexão Brasil, com veiculação 

em cerca de 30 emissoras de 20 fundações em todo o 

país; 

· Organização da programação especial da Semana da 

Consciência Negra com programetes, rádio-

documentário e programação musical especial, 

potencializando a nossa tradição negra com as várias 

batidas e ritmos da música afro-brasileira;

· Comemoração do 13º aniversário da Aperipê, no 

Parque da Sementeira, com a participação de artistas 

sergipanos;

· Realização, pela Rádio AM, de uma série de 

campanhas do Governo, a exemplo de: combate à 

 dengue; abuso sexual; importância do aleitamento 

materno; perigos da auto–medicação; combate ao 

alcoolismo, contra o abuso da poluição sonora;

· Preparação pela Rádio AM de documentários e 

Shows, para comemoração dos 69 anos da emissora 

que aconteceu no mês de junho;

· Realização de várias entrevistas com artistas do 

cancioneiro popular brasileiro; 

· Divulgação pela Aperipê TV de novo projeto de 

fomento à produção de séries de animação 

brasileira;

· Realização do 2º Seminário sobre Programação para 

TV Pública;

· Aquisição de equipamentos, no montante de R$ 

765,5 mil, para a modernização tecnológica das 

Rádios Aperipê AM/FM e Aperipê TV, destacam-se: 

computadores, monitores LCD, câmeras, ilhas de 

edição, mesas de áudio, microfones, matriz de áudio 

e vídeo;

· Aquisição de equipamentos de uso administrativo e 

operacional para o Sistema Aperipê, envolvendo 

recursos da ordem R$ 89,2 mil;

· Adequação do complexo administrativo e dos anexos 

do Sistema Aperipê Comunicação;

AÇÕES DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE 

SERGIPE (CGE):

· Realização do I Seminário para Capacitação em 

Gestão Pública, no período de 21 a 25 de julho de 

2008, com a participação de mais de 220 servidores 

da Administração Estadual, em parceria com a PGE, 

SEAD, SEPLAN, SEFAZ e SECOM e com o apoio do 

BANESE, objetivando integrar os servidores dos 

Departamentos Administrativo e Financeiro (DAF's) e 

das Assessorias de Planejamento (ASPLAN's) dos 

órgãos e entidades do Governo de Sergipe;
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Foto: ASCOM/CGE - I Seminário para Capacitação em Gestão Pública

· Realização do Curso de Contabilidade Pública e 

Análise de Balanços, no período de 15 a 19 de 

setembro de 2008, com o apoio da SEAD, 

contemplando 40 servidores da Administração 

Estadual;

· Realização do curso sobre o Sistema de Gestão de 

Convênios e Contratos de Repasse do Governo 

Federal (SICONV), para técnicos e servidores 

responsáveis pela captação de recursos, junto ao 

Governo Federal, visando assegurar a celeridade, a 

transparência e a eficiência dos processos de 

celebração e acompanhamento dos convênios. O 

Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007 e a Portaria 

Interministerial nº 127/MP/MF/CGU, de 29 de maio 

de 2008 forma o arcabouço normativo do SICONV;

· Realização, nos dias 04 e 05 de dezembro, em 

parceria com a SEAD, de curso orientando o correto 

preenchimento da Guia de Recolhimento do Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à 

Previdência Social (GFIP/SEFIP), com a participação 

de 80 servidores; 

· Criação de Grupo de Trabalho para estudar a situação 

de informações equivocadas prestadas a Receita 

Federal do Brasil (RFB), por meio das GFIP/SEFIP. O 

Grupo identificou inconsistências operacionais no 

sistema da Folha de Pagamento administrado pela 

SEAD e outros processos de despesas dos órgãos e 

entidades do Governo de Sergipe, que geraram uma 

dívida da ordem de R$ 2,6 milhões, para com a RFB, 

 

referente às divergências de alíquotas. Em parceria 

com a SEAD e a SEFAZ, foram tomadas as medidas 

para evitar a aplicação de multas e outras 

penalidades aos Gestores do Governo de Sergipe;

· Capacitação de seus servidores, mediante a 

realização de 37 eventos, em parceria com a Escola 

de Governo da SEAD, com a Escola de Contas do 

Tribunal de Contas do Estado (TCE), com a Escola 

Fazendária da SEFAZ, com a Escola Nacional de 

Administração Pública (ENAP) e o Conselho Regional 

de Contabilidade de Sergipe (CRC/SE). Como 

resultado, constatou-se um aumento de 87% na 

quantidade de análises técnicas emitidas em 2008, 

com significativa melhoria da qualidade das 

informações;

· Para orientação aos gestores e técnicos do Governo, 

foram realizadas: 130 reuniões, 36 ofícios-circulares, 

43 análises técnico-jurídicas, 4.933 orientações 

presenciais. Cabe destacar o Ofício-Circular 

055/2008, orientando os gestores quanto à 

necessidade de observar as novas regras aplicáveis à 

contabilidade das empresas públicas e sociedades de 

economia mista, em face das alterações da Lei nº 

6.404/76, a partir da edição da Lei nº 11.638/2007;

· Para ampliar o alcance das ações de orientação aos 

gestores e técnicos do Governo de Sergipe, o link 

l e g i s l a ç ã o ,  n a  H o m e  P a g e  C G E  

(www.cge.se.gov.br/legislação) foi reestruturado 

para oferecer um vasto conteúdo de normas 
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aplicáveis à Administração Pública;

· Criação do Projeto Caravana da Cidadania, visando 

assegurar o fomento à participação popular e o 

controle social sobre a administração pública. Em 

sintonia com o projeto Sergipe, Governo de Todos, a 

CGE visitou 35 municípios, mobilizando técnicos das 

prefeituras e câmaras de vereadores, professores, 

estudantes e representantes da sociedade civil, para 

debater temas de interesse da população, através de 

seminários e palestras, em parcerias com a PGE e a 

Controladoria Geral da União (CGU). O projeto 

contou também com uma dupla de repentistas, que 

em “linguagem do povo”, cantou para a população a 

importância do papel da CGE e do controle social 

sobre o patrimônio público;

Foto: ASCOM/CGE - Caravana da Cidadania, em Simão Dias

Comemoração ao Dia Internacional Contra a Corrupção 
(9 de dezembro), em parceria com a Advocacia-Geral 
da União (AGU), com o Tribunal de Conta da União 
(TCU), com a CGU, com o MPE e com o MPF. Na ocasião 
foram proferidas palestras com os temas O Papel do 
Ministério Público no Combate à Corrupção e 
Cooperação como Forma de Combate à Corrupção, por 

representantes do MPF e da AGU, respectivamente. 
Foram apresentadas ainda duas peças teatrais por 
alunos do Colégio Estadual Fernando Azevedo, do 
Município de Nossa Senhora das Dores: uma com o 
tema Cidade do Progresso e Cidade do Atraso e outra 
uma sátira sobre as ações dos maus políticos;

Foto: ASCOM/CGE - Caravana da Cidadania, dupla de repentistas em Ribeirópolis
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Foto: ASCOM/CGE - Seminário alusivo ao Dia Internacional de Combate à Corrupção

Foto: ASCOM/CGE – Cena da Peça Cidade do Progresso e Cidade do Atraso

· Visitas aos Governos do Mato Grosso e de Santa 

Catarina, junto com a SEFAZ, visando implantar no 

Governo de Sergipe um Sistema Integrado de 

Planejamento, Orçamento, Contabilidade e Finanças 

Públicas, que funcionará como mecanismo de 

produção e disseminação de para o Portal da 

Transparência do Governo de Sergipe, que será um 

valioso instrumento de cidadania e controle social do 

patrimônio público;

· Redução e regularização dos Cadastros Nacional de 

Pessoa Jurídica (CNPJs), dos órgãos e entidades 

estaduais, junto à Receita Federal do Brasil (RFB), em 

parceria com SEFAZ e PGE;

· Manutenção da regularidade do estado de Sergipe 

no Cadastro Único de Convênios (CAUC) da 

Secretaria do Tesouro Nacional (STN), por meio de 

uma série de ações junto à Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN), CEF, RFB e a STN, 

assegurando as transferências voluntárias de 

recursos da União - que aumentaram em mais de 

250%, em 2008 - e a contratação de operações de 

crédito junto a organismos nacionais  e 

internacionais;

· Como integrante do Conselho Nacional dos Órgãos 

de Controle Interno dos Estados Brasileiros e do 

Distrito Federal (CONACI) levou-e a efeito o 

seguinte:

- Participação no II Encontro Nacional do CONACI, 

realizado em Salvador/BA, onde foi debatido o 

seguinte tema: O Controle Interno e o 

Fortalecimento da Democracia;

- Participação no III Encontro Nacional do CONACI, 
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em Pernambuco, para discutir o Projeto de Lei 

Orgânica Nacional do Sistema de Controle Interno 

dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal, de 

forma a regulamentar o artigo 74 da Constituição 

Federal;

Foto: ASCOM/CGE - III Encontro do CONACI

- Sediou Reunião Técnica do CONACI para consolidar 

as propostas de criação da Lei Orgânica do Sistema 

de Controle Interno da Administração Pública 

Brasileira.

Foto: ASCOM/CGE - Reunião Técnica do CONACI, em Sergipe

· Implantação da Agenda Ambiental na Administração 

Pública (A P), em parceria com o Ministério do Meio 3

Ambiente (MMA) e a SEMARH, para fomentar a 

preservação do meio ambiente, por meio de ações 

que promovam o uso racional dos recursos naturais e 

dos bens públicos, mediante o manejo adequado dos 

resíduos e adequação do consumo;
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Foto: ASCOM/CGE – Coleta Seletiva de Lixo

· Divulgação de notícias na imprensa e no endereço 

eletrônico da CGE (www.cge.se.gov.br), com 

conteúdo atualizado diariamente, pela Assessoria de 

Comunicação (ASCOM);

· Análise de: 86 processos de Prestação de Contas de 

Convênios, 89 processos Prestação de Contas de 

órgãos e entidades do Governo de Sergipe, para 

encaminhamento ao TCE, 403 processos de 

Suprimentos de Fundos e Balancetes, 58 Análises 

Técnicas e oito Auditorias Especiais. Dentre essas 

ações de fiscalização e auditoria, destacam-se:

- Auditoria Especial nº 001/2008 para apurar indícios 

de irregularidades na execução dos Contratos nº 

180/2003 e nº 201/2004 firmados entre a DESO e a 

Fundação Franco-Brasileira de Pesquisa e 

Desenvolvimento (FUBRAS), cujos resultados 

evidenciaram prejuízos da ordem de R$ 6,8 milhões. 

Seus resultados foram encaminhados ao TCE e ao 

Ministério Público Estadual (MPE), para as 

providências legais cabíveis à responsabilização das 

pessoas físicas envolvidas e para o ressarcimento dos 

prejuízos aos cofres da DESO;

- Auditoria Especial nº 003/2008 para apurar 

irregularidades na execução do Contrato nº 46/2003, 

firmado entre a COHIDRO e a FUBRAS, que causou 

prejuízos da ordem de R$ 446,1 mil;

- Auditoria Especial nº 006/2008 para apurar indícios 

de irregularidades e prejuízos causados, da ordem de 

R$ 532,4 mil, em razão da execução do Contrato nº 

320026/2003, firmado entre a CEHOP e a FUBRAS;

- Abertura de Inquérito Administrativo para apurar 

indícios de irregularidades detectadas pela Auditoria 

Interna do BANESE, nos processos PRO005/07 e OS-

0129/07, cujos resultados apontaram prejuízos da 

ordem de R$ 13,8 milhões, em razão da execução de 

contrato entre o BANESE e o GDN Consultores 
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Associados e o Escritório Freitas e Rodrigues. Os 

resultados foram encaminhados ao BANESE, ao 

Banco Central do Brasil, ao TCE, ao MPE e ao 

Ministério Público Federal (MPF), para que, no 

âmbito de suas respectivas competências, adotem as 

providências legais cabíveis ao ressarcimento dos 

prejuízos causados ao BANESE e a responsabilização 

dos envolvidos nas irregularidades;

- Instauração de Inquérito Administrativo para apurar 

irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria 

Especial nº 004/2007, em face do Convênio nº 

40/2005, assinado entre o Governo de Sergipe e a 

União Nacional das Associações de Proteção à 

Maternidade, Infância, Família e Entidades Sociais 

(UNAPMIF), tendo apontado prejuízo da ordem de R$ 

5,3 milhões aos cofres do Estado. Seus resultados 

foram encaminhados ao TCE e ao MPE para que 

adotem as providências legais cabíveis ao 

ressarcimento dos prejuízos, bem como a 

r e s p o n s a b i l i z a ç ã o  d o s  e n v o l v i d o s  n a s  

irregularidades;

- Instauração de Tomada de Contas Especial, 

mediante Inquérito Administrativo para apurar 

indícios de irregularidades apontados no Parecer nº 

002/2007, em relação ao Contrato nº 001/2006, 

firmado entre a AGETIS (atual EMGETIS) e a SIEMENS. 

Seus resultados apontaram prejuízos da ordem de R$ 

460 mil.

AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (PGE):

· Manifestações em processos administrativos, 

relacionados a servidores públicos, convênios e 

licitações;

· Elaboração de pareceres prévios quanto à 

juridicidade dos projetos normativos encaminhados 

à Assembléia Legislativa e opinamento em projetos 

oriundos daquela Casa Legislativa;

· Acompanhamento de inquéritos civis públicos e 

representações abertas pelo Ministério Público 

Federal e Estadual, com a participação em diversas 

audiências públicas;

· Defesa dos atos normativos impugnados, em sede de 

controle concentrado de constitucionalidade 

perante o Tribunal de Justiça do Estado; 

· Manifestações judiciais em ações populares ou civis 

públicas em que figure no pólo passivo o Governador 

do Estado ou o Procurador-Geral do Estado; 

· Participação no processo de reforma das práticas 

administrativas da Gestão Pública, em parceria com a 

CGE e a SEAD, destacando-se a expedição de 

instruções normativas sobre: prestação de contas, 

pregão eletrônico, organização dos serviços de 

vigilância, entre outros;

· Acompanhamento dos processos de tomadas de 

contas especial e inquéritos administrativos, para 

apuração de irregularidades, em parceria com a 

SEAD, CGE e SES;

· Participação do processo de extinção da 

SERGIPORTES, em parceria com a SEINFRA; 

· Participação do processo de gestão eletrônica de 

documentos, em parceria com a EMGETIS; 

· Celebração de contrato para reforma do prédio sede, 

no valor aproximado de R$ 1 milhão; 

· Aquisição de equipamentos para melhoria do parque 

computacional, atendendo as necessidades das 

Procuradorias Especializadas;

· Defesa judicial do Estado em ações cíveis, cujo 

objetivo precípuo consiste em evitar a sangria do 

erário, decorrente de pedidos formulados em 

desconformidade com a Constituição e as Leis 

vigentes. Com isso obteve-se a redução das dívidas 

judiciais na ordem de R$ 619,4 milhões;

· Redução do valor de execução de uma ação de 

desapropriação de R$ 64 milhões para R$ 4 milhões;
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· Participação de 40 servidores em: conferências, 

cursos e congressos, com a finalidade de aprimorar 

seus conhecimentos.

Açoes Referentes ao Eixo de
Inclusão pela Renda

RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO

SISTEMA VIÁRIO

AÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-

ESTRUTURA (SEINFRA):

· Elaboração de projetos funcionais da linha vermelha, 

da duplicação da Av. Euclides Figueiredo e da 

duplicação da rodovia dos Náufragos;

· Elaboração de Estudos de Viabilidade Econômica e 

do Projeto Executivo da ponte sobre o rio São 

Francisco, interligando os municípios de Brejo 

Grande (SE) e Piaçabuçu (AL);

· Execução das  obras  de pavimentação e  

terraplenagem nos bairros Coqueiral e Santa Maria;

· Elaboração de edital para contratação do Projeto 

Executivo para reforma e ampliação do aeroporto 

Santa Maria.

AÇÕES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-

ESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE (DER/SE):

· Construção da Rodovia SE-200, interligando os 

municípios de Propriá e Neópolis, no território do 

Baixo São Francisco, beneficiando 128.220 pessoas;

· Construção de pontes sobre o rio Maculanduba e 

sobre o rio Biriba, na Rodovia SE-476, ligando 

Estância ao entroncamento da SE-100, beneficiando 

249.387 pessoas;

Em Andamento:

· Construção da Rodovia SE-240, ligando Santa Rosa de 

Lima a Moita Bonita, beneficiando 320.363 pessoas 

dos territórios Médio Sertão e Agreste Central;

· Construção da Rodovia SE-120, Neópolis/Ilha das 

Flores, no Território do Baixo São Francisco, com 

128.220 beneficiados;

· Construção da Rodovia SE-488, ligando os municípios 

de Umbaúba e Indiaroba;

· Construção do acesso à Rodovia SE-174, Porto 

Folha/Ilha do Ouro, no Alto Sertão Sergipano, 

beneficiado 141.597 pessoas;

· Construção da Rodovia SE-179, ligando Vaca Serrada 

a Niterói, no Alto Sertão Sergipano;

· Construção das Rodovias SE-179 e SE-325, ligando o 

município de Carira, no Agreste Central, a N. S. da 

Gloria, no Alto Sertão;

· Construção da ponte sobre o Rio Vaza Barris 

(Mosqueiro/Caueira),  ligando o Litoral Norte e 

Litoral Sul sergipano;

· Execução de obras complementares de acesso à 

ponte sobre o rio Sergipe, ligando Aracaju a Barra dos 

Coqueiros;

· Melhoramento de vias urbanas e construção e 

melhoramento de estradas vicinais;

· Conservação e restauração de rodovias; 

· Contratação de consultoria para a elaboração do 

Estudo Prévio de Impacto Ambiental e do Projeto 

Executivo da ponte sobre o rio Piauí, no Território Sul 

Sergipano.

Criação de Infra-estrutura 
Ambiental e de Recursos Hídricos

AÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO 

AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS (SEMARH):

Programa Gestão e Proteção Ambiental e de Recursos 

Hídricos

· Buscando dotar as Prefeituras do Estado de estrutura 

necessária para lidar com a questão ambiental e com 

a problemática dos recursos hídricos, realizou-se o 
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seguinte:

- Elaboração de folder informativo sobre criação e 

fortalecimento de Conselhos Municipais de Meio 

Ambiente;

- Aprovação de projeto para implantação em Sergipe 

do Programa Nacional de Capacitação de Gestores 

Ambientais (PNC), pelo Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), visando à capacitação de 225 

gestores ambientais dos 75 municípios 

sergipanos;

- Apoio no processo de mobilização e divulgação do 

Seminário Temático I – Participação Social na 

Construção e Implementação de Políticas 

P ú b l i c a s ,  r e a l i z a d o  p e l o  M M A ,  v i a  

teleconferência;

- Treinamento à distância em Licenciamento 

Ambiental com carga horária de 60 horas/aula, 

para representantes das Prefeituras;

- Criação de Comissão Tripartite, composta por seis 

m e m b ro s  t i t u l a re s  e  s e i s  s u p l e n t e s ,  

representantes da União, do Estado e dos 

Municípios.

· Contratação da Fundação de Apoio à Educação e ao 

Desenvolvimento Tecnológico de Sergipe 

(FUNCEFET/SE), para execução em 2009 de um 

conjunto de ações relativas à gestão de resíduos 

sólidos, a saber:

- Plano Estadual de Regionalização da Gestão dos 

Resíduos Sólidos;

- Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos nos 

municípios sergipanos da Bacia Hidrográfica do rio 

São Francisco;

- Estruturação de Banco de Dados sobre Gestão de 

Resíduos Sólidos no Estado;

- Apoio à implementação de Consórcio Público 

Prioritário.

· No tocante a implementação da Gestão Florestal do 

Estado de Sergipe foram realizados:

- 38 vistorias técnicas, sendo: 31 para reserva legal, 3 

em áreas de preservação em assentamentos de 

Reforma Agrária, 2 para autorização de supressão 

da vegetação e 2 para análise ambiental, 

contribuindo para a ampliação do número de 

propriedades com regularização ambiental;

- Elaboração de Plano de Trabalho com o 

MMA/Programa Nacional de Florestas (PNF) para 

fortalecimento da descentralização da gestão 

florestal no Estado;
· Para criação de três Unidades de Conservação (UC) 

no Território da Grande Aracaju foram realizados:

- Estudos e diagnóstico do meio físico, biótico e 

antrópico com delimitação do perímetro, para a 

criação de UC na Mata da Pratinha, em São 

Cristovão e realização de dois Diagnósticos Rápido 

Participativo (DRP) sobre a Mata da Pratinha, um 

com o envolvimento de 30 pessoas da própria 

comunidade e o outro também com a participação 

de 30 alunos e professores do Colégio Elísio 

Carmelo, da sede do município, ambos para 

diagnosticar a situação socioambiental da área;

Foto ASCOM/SEMARH - Expedição à Mata da Pratinha, em São Cristovão
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- Elaboração de Nota Técnica sobre a viabilidade da 

criação de UC em área de restinga entre Barra dos 

Coqueiros e Santo Amaro das Brotas;

- Estudos do meio físico, biótico e antrópico com 

delimitação de polígono para criação do Parque 

Estadual das Dunas, abrangendo áreas dos 

municípios de Barra dos Coqueiros e Santo Amaro 

das Brotas;

- Realização de Consulta Pública no município de 

Barra dos Coqueiros visando à criação do Parque 

Estadual das Dunas, unidade que contribuirá para 

preservar um dos maiores aqüíferos e restingas do 

Estado de Sergipe e servirá também como atrativo 

para o turismo sustentável na região;

- Realização de vistoria e estudos da região da foz do 

rio Vaza-Barris para criação de uma UC de uso 

sustentável, abrangendo áreas de Itaporanga 

d'Ajuda, São Cristovão e Aracaju;

Foto ASCOM/SEMARH - Manguezal na Foz do rio Vaza-Barris

Realização de diagnóstico socioambiental das 

comunidades pesqueiras da Foz do rio Vaza-Barris, 

com a participação de 215 pessoas, em sete 

oficinas e mobilização dessas comunidades para 

criação da Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável (RDS) local;

- Iniciado o processo de re-categorização das UC's 

Área Constitutiva de Paisagem Natural Notável e 

Especial Proteção Ambiental da Foz do Rio Sergipe 

e da Foz do Rio Vaza-Barris, a fim de enquadrá-las 

de conformidade com a Lei 9.985/2000, do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

(SNUC), com realização de estudo e vistoria para 

determinação de polígono e categoria  

· Conclusão dos Termos de Referência para a 

elaboração dos Planos de Manejo das UC's, 

Monumento Natural (MN) Grota do Angico, nos 

municípios de Canindé de São Francisco e Poço 

Redondo, no Território Alto Sertão Sergipano e do 

Refúgio de Vida Silvestre (RVS) Mata do Junco, em 

Capela, Território Leste Sergipano, cujo processo de 

licitação está em andamento no âmbito da Secretaria 

de Estado da Administração (SEAD).

· A gestão e manejo de Unidades de Conservação 

constou do seguinte:

- Estruturação das respectivas Coordenações 

Técnicas, com atribuições de executar ações de 

proteção, pesquisa, educação ambiental e de 

R
el

at
ó

ri
o

 A
n

u
al

 d
e 

A
ti

vi
d

ad
es

7070



integração com as comunidades locais; bem como 

as de gerenciamento;

- Realização de estudo de campo com equipe de 

arquitetos, museólogo, biólogos e antropólogo 

para a elaboração de projetos executivos de 

arquitetura, paisagismo e urbanismo das sedes 

administrativas das UCs MN Grota do Angico e do 

RVS Mata do Junco;

- Realização, em parceria com o Centro Nacional de 

Prevenção e Combate a Incêndios Florestais 

(PREVFOGO) do IBAMA, o Curso de Formação da 

Brigada de Prevenção e Combate a Incêndios 

Florestais do RVS Mata do Junco, que teve a 

participação de 24 pessoas de comunidades do 

entorno da UC;

- Articulação com pesquisadores da Universidade 

Federal de Sergipe (UFS), Núcleo de Pós-Graduação 

em Ecologia da Caatinga, para elaboração de 7 

projetos de pesquisas no Monumento Natural 

Grota do Angico.

· Para Formulação de Políticas Ambientais várias 

iniciativas foram realizadas, como a busca de 

parcerias com o Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio), de 

entendimentos com setores da UFS, reuniões 

técnicas e oficinas de trabalho envolvendo Escolas 

públicas e privadas, representantes da sociedade 

civil e da iniciativa privada, culminando com a 

realização de um Fórum Estadual de Educação 

Ambiental. Como resultado, foi elaborado o projeto 

de lei da Política Estadual de Educação Ambiental foi 

elaborado e encaminhado para apreciação da área 

jurídica do Governo antes do envio à Casa Legislativa 

de Sergipe;

· Manutenção mecânica dos aparelhos de 

dessalinização da água e Recuperação de um Sistema 

de Dessalinização no Povoado Saquinho, em Tobias 

Barreto;

· Elaboração de Diagnósticos Ambiental, Social e de 

Solo nas comunidades Candeias, Saquinho e Borda 

da Mata, em Tobias Barreto e Ventoso, Saco do 

Camisa e Lajes, em Poço Verde;

· Mapeamento dos bosques de mangaba das 

comunidades Riboleirinha, Gravatá e Porto do Mato, 

em Estância, visando à implantação de 01 campo de 

demonstração da atividade extrativista, com a 

participação direta de 100 catadoras do fruto;

· Para fortalecimento do Sistema de Outorga de Direito 

de Uso dos Recursos Hídricos foram contratados os 

seguintes produtos: Plano de Trabalho; Análise do 

estado atual das atividades de outorga e fiscalização; 

Estabelecimento do Fluxo dos Processos de Outorga, 

licenciamento ambiental e fiscalização e elaboração 

do manual de procedimentos; manual de Outorga 

Revisado; Manual de Fiscalização elaborado e 

Capacitação dos técnicos com o relatório final 

contendo a versão conclusiva do Manual de 

Procedimentos (ISO 9001). Os dois primeiros 

produtos estão concluídos, os demais serão 

entregues no primeiro trimestre de 2009;

· Quanto ao controle dos usos da água, o 

comportamento foi o seguinte: 105 processos 

analisados, 40 Outorgas de Direito de Uso emitidas, 

44 Licenças Técnicas concedidas e 21 Declarações de 

uso insignificante emitidas.

· Para a fiscalização do cumprimento das Portarias de 

outorga de direito de uso dos recursos hídricos foi 

formalizado o Pelotão Ambiental da Polícia Militar do 

Estado de Sergipe (PMSE). A SEMARH deu 

treinamento e aparelhou o pelotão. Além de um 

conjunto de ações preventivas e repressivas, o 

Pelotão fiscalizou 74 usuários de água ao longo das 

Bacias do Rio Sergipe e do Rio São Francisco;
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· Numa parceria com o Ministério Público Federal e em 

cooperação com a Sociedade Semear e a UFS, a 

SEMARH está implantando o projeto Preservando 

Nascentes e Municípios. Na bacia do rio Piauí foram 

realizados: diagnóstico de 72 nascentes, sendo 28 no 

município de Lagarto, 32 em Boquim e 12 em 

Salgado; plantio de árvores e monitoramento em 49 

dessas nascentes, nos municípios de Lagarto (22), 

Boquim (20) e Salgado (7);

· Para o fortalecimento do Sistema de Informações de 

Recursos Hídricos Foram elaborados e/ou 

atualizados os seguintes mapas temáticos: outorga 

de direito de uso, geodiversidade, condutividade 

elétrica das águas subterrâneas, hidrografia 

detalhada da bacia do rio Japaratuba, dentre outros, 

disponibilizados na internet, em aplicativo Webgis;

· Divulgação da Política Estadual de Recursos Hídricos 

e seus Instrumentos.

Programa Educação Ambiental

· Na capacitação continuada para a gestão ambiental 

foram realizados 19 eventos, beneficiando 1.296 

pessoas;

· Realização de 22 eventos para construção da 

cidadania ambiental, com destaque para:

- As Conferências de Meio Ambiente ocorridas em 50 

municípios do Estado, nos 8 Territórios e em nível 

estadual;

- 2ª Olimpíada Ambiental, que mobilizou 1.615 

estudantes, 74 professores e 138 instituições;

- Fórum Estadual de Educação Ambiental visando à 

consolidação da Política Estadual de Educação 

Ambiental na perspectiva da construção do Plano 

Estadual de Educação Ambiental, que teve a 

participação de 1.500 pessoas;

-1º Encontro Estadual de Comitês de Bacias 

Hidrográficas, como forma de fortalecer o Sistema 

Estadual de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, 

que teve a participação de 152 pessoas e o mérito de 

criar o Fórum Estadual de Comitês de Bacias;

· Participação em 5 edições do projeto Sergipe de 

Todos, nos municípios de N. S. da Glória, Propriá, 

Foto ASCOM/SEMARH - Captações clandestinas em Itabaianinha

R
el

at
ó

ri
o

 A
n

u
al

 d
e 

A
ti

vi
d

ad
es

7272



Itabaiana, Ribeirópolis e Simão Dias com 

desenvolvimento de atividades socioeducativas, a 

exemplo de gincana ecológica, coleta seletiva, 

plantio simbólico de mudas nativas, disponibilização 

de material informativo, exibição de vídeos e 

documentários ambientais e orientações técnicas 

para um público de aproximadamente 3.000 

pessoas;

· Sensibilização de cerca de 1.100 crianças e 

adolescentes para a questão ambiental durante a 

realização do dia alusivo a Todas as Crianças.

· Produção e divulgação de material Técnico-

Científico-Educativo com a temática ambiental, 

destacando-se: o Livro “Ecofisiologia do Manguezal” 

da Profª Solange Alves do Nascimento; o Livro em 

cordel “Aquecimento Global – o Apocalípse”, de José 

Antônio dos Santos (Zé Antônio); folders sobre Coleta 

Seletiva, Caramujo Gigante Africano, Mudanças 

Climáticas, Água é Vida, entre outros.

· Implantação do Centro Estadual de Educação 

Ambiental no Parque Governador José Rollemberg 

Leite, em Aracaju. O Centro está sendo aparelhado 

para promover oficinas e demais eventos de 

capacitação da sociedade e para receber uma Sala 

Verde e um Espaço destinado a Visitantes para 

pesquisas e interpretação ambiental;

· Elaboração da minuta do Plano Estadual de Educação 

Ambiental;

· Encontra-se em andamento o Curso de Capacitação 

de Agentes Gestores de Recursos Hídricos, com a 

participação de 45 pessoas;

· Firmado termo de cooperação com a UFS para 

realização em 2009 do curso de especialização lato 

sensu em recursos hídricos;

· No tocante à Agenda Ambiental na Administração 

Públical (A3P) das atividades da SEMARH destacam-

se: redução do consumo de copos descartáveis com a 

distribuição de canecas e xícaras; uso de papel 

reciclável; o acordo firmado com a Cooperativa de 

Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju 

(CARE) para coleta semanal de recicláveis;

· Quanto à Implementação da A3P na Administração 

Pública Estadual destacam-se: disponibilização aos 

órgãos, de cartazes e cartilhas sobre as bases da A3P, 

cedidas pelo MMA; assinatura de Decreto 

institucionalizando a A3P estadual e criando a 

Comissão Técnica Estadual, sob a coordenação da 

SEMARH.

Programa Construção e Recuperação de Infra-

Estrutura para o Saneamento Ambiental

· Encontra-se com 63% das obras concluídas a 

ampliação, melhoria e automação do Sistema 

Integrado de Adutoras do Alto Sertão e Sertaneja. A 

obra abrange 24 sedes municipais e mais de 100 

povoados dos Territórios Alto Sertão, Médio Sertão e 

Agreste Central e levará água tratada a mais de 330 

mil sergipanos;

· Aprovação de Carta-Consulta para financiamento da 

revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe 

junto ao Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD) e à Comissão de 

Financiamentos Externos (COFIEX) do Ministério do 

Planejamento.

Programa Fortalecimento da Gestão Institucional

· Instalação das estações Agro-Meteorológicas de 

Estância,  I tabaiana,  Japaratuba,  Aracaju,  

Itabaianinha, Propriá, Carira, Simão Dias, Brejo 

Grande e Poço Verde, consolidando a Rede 

Hidrometeorológica de Sergipe com um total de 13 

Estações Telemétricas e Automáticas, permitindo a 

disponibilização de informações precisas sobre as 

previsões climáticas para todos os 75 municípios;
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Foto ASCOM/SEMARH - Estação Meteorológica de Nossa Senhora da Glória

· Capacitação e reciclagem de 31 servidores, treinados 

durante 1.635 horas em 50 eventos;

· Quanto às despesas administrativas, destacam-se as 

seguintes aquisições: 28 computadores, 9 Notebooks 

e 10 impressoras; 4 Sistemas de Posicionamento 

Global (GPS); 6 câmeras fotográficas com sensor 

(armadilha fotográfica) e 3 máquinas fotográficas 

digitais; 2 condutivímetros portáteis (medidor do 

teor de salinidade da água) e 1 medidor de nível de 

água (mede a altura da água do córrego); 1 projetor 

de imagem digital e 5 condicionadores de ar.

AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO 

AMBIENTE (ADEMA):

Programa Gestão e Proteção Ambiental e de 

Recursos Hídricos
· Emissão de 1.208 Licenças Ambientais, sendo 239 

licenças prévias, 325 de instalação e 644 de 
operação;

· Emissão de 563 pareceres técnicos visando subsidiar 

o licenciamento;

· Implantação da Rede de Monitoramento da 

Qualidade do Ar no Complexo Administrativo 

SEDETEC / CODISE / SEMARH / ADEMA, visando 

avaliar o grau de poluição atmosférica foi. A coleta é 

feita a cada 5 dias e os resultados das análises 

realizadas são comparados com os índices 

permitidos pela legislação e publicados no Portal da 

ADEMA/SEMARH para conhecimento da população;

Foto ASCOM/ADEMA - Monitoramento da qualidade do ar
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· Realização de 1.523 coletas de água dos rios, praias, 

lagoas e efluentes, com 7.273 Determinações 

(parâmetros de qualidade), conforme Resoluções do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 

para avaliação da qualidade ambiental dos corpos de 

água;

· Reestruturação do Laboratório com a aquisição de 

novos e  modernos equipamentos,  como 

espectrofotômetro digital, conjunto para filtração 

microbiológica, medidor de turbidez e sulfato, estufa 

para esterilização e secagem, deionizador de água, 

capela de exaustão de gases, colorímetro de 

bancada, máquina para fazer gelo e refrigerador;

· Fiscalização de 756 empreendimentos; emissão de 

133 Autos de Infração pelo descumprimento da 

legislação ambiental; enquadramento na legislação 

ambiental de 17 matadouros, 39 padarias, 117 

postos de combustível e 25 cerâmicas;

· Elaboração de 563 pareceres técnicos, 92 Relatórios 

de Controle Ambiental (RCA), 13 Estudos de Impacto 

Ambiental (EIA) e 01 Termo de Referência;

· Implantação de Sistema de Licenciamento 

Ambiental, por meio de Termo de Cooperação com o 

Centro de Recursos Ambientais da Bahia (CRA/BA). 

Encontra-se em andamento processo licitatório para 

inclusão de novos instrumentos no Sistema, que 

permitirão o acesso por parte dos empreendedores 

para o acompanhamento dos processos em tramitação 

na Autarquia.

Ações Administrativas

· Reciclagem de 28 servidores em diversos eventos de 

capacitação, com destaque para o curso de Valoração 

Econômica Ambiental;

· Aquisição de quatro novos veículos, sendo, três do 

tipo caminhonete para reforço ao trabalho de campo 

e um automóvel;

· Aquisição de: três impressoras, um servidor de 

impressão, quatro aparelhos de GPS, três máquinas 

fotográficas digitais, três condicionadores de ar, 

quatro estações de trabalho, duas mesas para 

reunião, quatro birôs, três gaveteiros e um 

bebedouro.

A Ç Õ E S  DA  S EC R E TA R I A  D E  E S TA D O  D O S  

TRANSPORTES E DA INTEGRAÇÃO METROPOLITANA 

(SETRAM):

· Realização do I Fórum sobre Alternativas e Soluções 

Tecnológicas para Destinação Final dos Resíduos 

Sólidos da Região Metropolitana de Aracaju (RMA), 

com a participação de mais de trinta instituições, 

inclusive representantes do Ministério Público 

Estadual e Federal;

· Elaboração do protocolo de intenções entre os 

municípios de N. S. do Socorro, Barra dos Coqueiros, 

São Cristóvão e Aracaju, participantes do Consórcio 

Metropolitano para Destinação dos Resíduos Sólidos, 

que permitirá a implantação de um aterro sanitário 

na região.

Desenvolvimento Territorial 
Participativo Sustentável

A Ç Õ E S  D A  S E C R E TA R I A  D E  E S TA D O  D O  

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA (SEDETEC):

Nas Área de Comércio Exterior e APL's

· Procurando imprimir um maior dinamismo ao setor 

exportador sergipano foram efetivadas:

- Contratação de pesquisa sobre o comércio exterior 

em Sergipe, para identificação do perfil das 

empresas exportadoras e os gargalos existentes;

- Realização de estudos de prospecção de 

mercados;

- Desenvolvimento da marca Comissão de Comércio 

Exterior de Sergipe, criação de homepage 
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(www.comercioexterior.se.gov.br) e produção de 

material publicitário.

· O Núcleo Estadual de APL's (NEAPL's), composto por 

14 instituições e coordenado pela SEDETEC, unificou 

as diversas frentes de trabalho que já atuavam no 

Estado. Já foram identificados dez APL'S e para cada 

um será elaborado um Plano de Desenvolvimento. 

No tocante as APL's merecem destaque:

- Seis Grupos de Trabalho estão atuando nos APL's de: 

confecções e artesanato de bordados; pecuária de 

leite; piscicultura; ovinocaprinocultura; fruticultura e 

cerâmica vermelha;

-  C r i a ç ã o  d e  h o m e p a g e  

(www.neapl.sedetec.se.gov.br) para divulgação das 

ações e discussão de assuntos sobre o tema;

- Criação da marca NEAPL/SE, além de material de 

divulgação (folders, banners e pastas);

- Participação na elaboração de projetos para 

captação de recursos junto ao Fundo Social do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

( B N D E S ) ,  n a s  á r e a s  d e  a p i c u l t u r a  e  

ovinocaprinocultura, coordenado pelo Fórum 

Permanente de Desenvolvimento Rural Sustentável 

do Banco do Brasil S/A (DRS/BB);

- Realização de dois eventos, contemplando seis 

APL's: um em N. S. da Glória (ovinocaprinocultura, 

pecuária de leite e apicultura) e outro em 

Itabaianinha (cerâmica vermelha, confecções e 

artesanato de bordados);

- Aprovação pelo MDIC de cinco APL's sergipanas, 

possibilitando a captação de recursos junto às 

instituições parceiras do Grupo de Trabalho 

Permanente para Arranjos Produtivos Locais 

(GTP/APL/MDIC);

- Cursos em APL's e missões técnicas em outros 

Estados;

- Oficina do GTP/APL/MDIC e representantes do 

BNDES, com o objetivo de orientar os parceiros do 

Núcleo Estadual de APL's e empresários.

· Visando incentivar o surgimento de novos 

investimentos e criar um ambiente local capaz de 

estimular a sociedade para a identificação de novos 

nichos de mercado foram realizados: 

- Instalação do Fórum Regional das Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte;

- Cooperação técnica com a Associação Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial (ABDI), para a instalação 

do Núcleo da Rede Nacional de Agentes de Política 

Industrial (RENAPI);

- Missão Empresarial à Feira Internacional da 

Qualidade em Máquinas, Matérias-Primas e 

Acessórios para a indústria moveleira, com 12 

empresários do setor de madeira e móveis, em 

Arapongas no Paraná;

- Contato com cerca de 300 empresas de outros 

estados e do exterior e participação em quatro feiras 

setoriais: duas do setor moveleiro, uma do setor 

têxtil e uma do setor de petróleo e gás.

Na Área da Ciência e Tecnologia

· Participação no curso de elaboração do Balanço 

Energético, realizado pela Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE), no Rio de Janeiro;

· Convênio SEPLAN/SEDETEC/BNDES para a 

construção de três Centros Vocacionais Tecnológicos 

(CVTs): em Tobias Barreto (confecções), em 

Itabaianinha (confecções) e em Monte Alegre (leite e 

derivados);

· Parceria com o SERGIPETEC buscando viabilizar o CVT 

de São Cristóvão, voltado para os setores de 

tecnologia da informação e de energia;

· Parceria com a Petrobrás para viabilizar o CVT de 

Carmópolis, para o setor de petróleo e gás;

· Acompanhamento do início das atividades do CVT de 
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Nossa Senhora da Glória;

· Convênio SEPLAN/SEDETEC/BNDES para a 

construção de dois Complexos Empresarial Integrado 

(CEIs): em Tobias Barreto (confecções) e Monte 

Alegre (leite e derivados).

· Visando à consolidação do Sergipe Parque 

Tecnológico (SERGIPETEC) foram efetivados:

- Dois termos de rerratificação ao Contrato de Gestão 

assinado em 2005 para repasse de recursos;

- Aporte recursos também via convênios, para a difusão 

e incentivo ao desenvolvimento científico e 

tecnológico, cabendo ressaltar a implantação da 

Biofábrica, voltada para a produção de mudas 

adaptadas à realidade climática local;

- Projeto de construção de uma nova sede, em terreno 

cedido pela UFS. Essa nova sede, anexa a UFS, 

possibilitará maior integração entre o ambiente 

acadêmico, o mercado e o Estado. A pedra 

fundamental do empreendimento foi lançada no dia 12 

de dezembro de 2008.

Colegiados vinculados à SEDETEC

· O Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI) 

apreciou e aprovou 137 pleitos para concessão de 

incentivos de que trata a Lei nº 3.140/1991 e suas 

alterações. Outros 124 pleitos de empreendedores 

locais e de outros estados da Federação estão em 

tramitação, aguardando análise e parecer de 

viabilidade da CODISE. A distribuição dos 

empreendimentos nos Territórios busca o 

aproveitamento das aptidões locais;

· O Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia 

(CONCIT) apreciou e aprovou o Plano de Aplicação e o 

Plano de Desembolso do Fundo Estadual para o 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNTEC) 

e aprovou o Projeto da Lei Estadual de Inovação, que 

estabelece medidas de incentivo à inovação 

tecnológica, à pesquisa científica e tecnológica, ao 

desenvolvimento e à extensão tecnológica em 

ambiente produtivo;

· O Conselho de Desenvolvimento Comercial (CDC);

Fundos Gerenciados pela SEDETEC

· Por meio do Fundo de Apoio à Industrialização (FAI) 

foram repassados R$ 960 mil a CODISE, conforme 

Convênio nº 01/2008;

· O FUNTEC aplicou recursos da ordem de R$ 5.940,7 

mil, conforme quadro a seguir:

Fonte: DAF/SEDETEC

Ação Valor -  Em R$

Contrato de Gestão 02/2005 – Estado de Sergipe/SERGIPETEC

 

2.737.298,46

 

Convênio 0 2/2008 – SEDETEC /SERGIPETEC

 

1.010.000,00

 

Convênio 03/2006 - Projeto Biofábrica ––  FINEP/SERGIPETEC/  Estado de Sergipe 200.000,00

Auxílio a Pesquisadores – Bolsas

 

1.669.489,59

 

Infra -E strutura Laboratorial – Máquinas e Equipamentos para Pesquisas

 

267.190, 98

 

Outros Serviços de Terceiros

 

56.760,94

 

TOTAL 5.940.739,97
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Outras Ações Relevantes

· A Zona de Processamento de Exportação de Sergipe 

(ZPE/SE), por solicitação do MDIC, será instalada no 

município da Barra dos Coqueiros. As obras deverão 

ser iniciadas até 01/08/2009, por força de dispositivo 

na Lei nº 11.732/08, que fixa o prazo de 12 meses a 

partir de sua publicação (DOU de 01/07/2008). A 

Consultoria contratada pela CODISE apresentou um 

modelo de edital e de contrato para a constituição de 

uma empresa, com participação do setor público, 

cujos moldes ainda serão regulamentados, 

necessária à administração da ZPE/SE;

· A Refinaria Atlântico Sul de Sergipe S/A (RASSESA) 

deverá ser instalada na área da ZPE/SE. O CDI 

concedeu apoio locacional à RASSESA, através da 

venda de uma área de 214 hectares, situada às 

margens da Rodovia SE-100, nas proximidades do 

Terminal Portuário “Inácio Barbosa”, no município de 

Barra dos Coqueiros;

· Avanço nas negociações com a Amarazul 

Emprendimentos Turísticos S/A (CVC) para instalação 

de empreendimento hoteleiro, que irá gerar cerca de 

450 empregos diretos;

· Em fase de conclusão as obras da nova unidade da 

Crown Cork, que irá produzir latas para refrigerantes 

e cervejas. A nova fábrica, localizada no município de 

Estância, custou cerca de R$ 100 milhões e irá gerar 

mais de 70 empregos diretos;

· A Usina Agroindustrial Campo Lindo, inaugurada em 

novembro, no município de N. S. das Dores, voltada a 

produção de energias renováveis, como o etanol e o 

biodiesel, com investimentos de R$ 125 milhões, 

gerará mais de 1.700 empregos diretos;

· A Agroindustrial Capela Ltda, implantada em Capela, 

com investimentos da ordem de R$ 60 milhões, 

produzirá álcool hidratado e criará cerca de 800 

empregos diretos;

· Ampliação das atividades da fábrica Dakota Calçados 

S/A, localizada no município de Simão Dias, passando 

de 1.000 para 1.600 empregos diretos gerados;

· Assinatura de Termo de Rerratificação ao Protocolo 

de Intenções anteriormente firmado com  Vivo 

Participações em Negócios Hoteleiros Ltda., 

concedendo apoio locacional mediante a venda de 

imóvel medindo, aproximadamente, 93 milhões de 

m², localizado na Praia do Saco, em Estância, pelo 

preço de pouco mais de R$ 2 milhões, além de validar 

os apoios fiscal e de infra-estrutura;

· Assinado Protocolo de Intenção com a Cibe Energia e 

Participações S.A para viabilizar a implantação de 

usinas termoelétricas a óleos combustíveis ou a gás, 

destinados à geração de energia elétrica.

AÇÕES DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

INDUSTRIAL E DE RECURSOS MINERAIS DE SERGIPE 

(CODISE):

Na Área Industrial

· No tocante aos empreendimentos incentivados pelo 

Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial 

(PSDI) foram implantados cinco: Fertinor, Guitarra 

Sergipe, Agroindustrial Campo Lindo, Agroindustrial 

Capela, Agroindustrial Camaraí e Central do Aço, com 

investimentos da ordem de R$ 197,4 milhões e 5.551 

p o sto s  d e  t ra b a l h o  c r i a d o s .  O u t ro s  1 5  

empreendimentos estão em processo de 

implantação, 24 em fase de análise e 44 encontram-

se aprovados aguardando implantação;

· Recadastramento do Distrito Industrial de N. S. do 

Socorro e, em fase de conclusão, do Distrito 

Industrial de Aracaju (DIA) para obtenção de 

informações sobre a infra-estrutura e a situação 

ocupacional dos lotes industriais;

· Refinanciamento de dívida de 14 empresas que 

receberam apoio locacional, por meio de Termo de 
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Permissão Remunerada de Uso, totalizando cerca de 

R$ 135,7 mil.

· Administração de Distritos e Núcleos Industriais;

Na Área de Recursos Minerais

· Uma concessão de lavra de recursos minerais 

outorgada pelo Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM), constando a substância 

mineral e município;

· 37 Licenciamentos para lavra de recursos minerais 

sob o regime de licenciamento mineral;

· 52 Alvarás de pesquisa mineral concedidos pelo 

DNPM, para execução dos trabalhos necessários à 

definição da jazida, avaliação da mesma e 

determinação da exeqüibi l idade de seu 

aproveitamento econômico;

· Atendimento a micros, pequenos e médios 

mineradores, pessoas físicas e jurídicas, por meio 

do Balcão de Atendimento;

· No atendimento a Órgãos Públicos, destacam-se:

- Estudos para aproveitamento de recursos minerais 

como matérias-primas industriais;

- Delimitação de áreas legalmente protegidas: áreas 

dos rios Sergipe, Vaza-Barris e Pomonga;

- Georreferenciamento de áreas de interesse para a 

exploração mineral e unidades de conservação;

· Para estimular o crescimento e a valorização 

profissional, 45 servidores participaram de 30 

eventos de capacitação, entre cursos, simpósios, 

conferência e workshops;

AÇÕES DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DE SERGIPE 

(FAPITEC/SE):

Programa Sergipe Inovador

· Lançamento do Edital FAPITEC/SE/FUNTEC nº 

05/2008 para concessão de 80 bolsas de iniciação 

científica e 20 bolsas de inovação tecnológica para 

instituições de ensino superior e/ou pesquisa de 

Sergipe. Inscreveram-se 24 pesquisadores, dos quais 

cinco foram desenquadrados,  seis  foram 

classificados e os demais estão com as propostas 

sendo processadas. Dos seis classificados, dois 

tiveram seus auxílios-pesquisas concedidos. Os 

recursos financeiros para este Edital são da ordem de 

R$ 5,5 milhões, oriundos do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e 

do FUNTEC;

· Seleção de 17 cursos de mestrado e quatro de 

doutorado de instituições de ensino superior de 

Sergipe, com a disponibilização de 38 bolsas de 

mestrado e sete de doutorado, por meio do Edital 

FAPITEC/SE nº 01/2008;

· Lançamento do Edital MS/CNPq/FAP-SE/SES nº 

04/2004, visando fomentar atividades de pesquisa, 

mediante o financiamento de projetos capazes de 

promover o desenvolvimento científico, tecnológico 

e a inovação da área de saúde no Estado. Foram 

apresentadas 37 propostas, sendo 14 qualificadas. 

Em março foi realizado o Seminário Final de 

Avaliação;

· Edital FAP/SE/FUNTEC nº 03/2004 para fomento à 

pesquisa em tecnologias sociais: em junho foi 

realizado o Seminário de Avaliação Final dos sete 

projetos selecionados;

· Edital FAPITEC/SE/FUNTEC nº02/2008 para apoio à 

realização de reunião ou evento científico ou 

tecnológico. Foram apresentados 33 projetos, sendo 

qualificados 20. Os recursos alocados foram da 

ordem de R$ 102,4 mil, originados do FUNTEC;

· Edital FAPITEC/SE/FUNTEC nº 08/2008, para apoio à 

publicação científica e tecnológica, qualificou oito 

propostas. Os recursos aportados foram da ordem de 

R$ 70,2 mil do FUNTEC;

· Edital FAPITEC/SE/FUNTEC nº 10/2008 para apoiar 
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pesquisas objetivando a concepção e produção, por 

meio de sistemas de informação, de indicadores para 

gestão e divulgação de ciência, tecnologia e inovação 

(C, T & I) voltadas para o sistema local de C, T & I. Uma 

proposta foi qualificada. Os recursos alocados são da 

ordem de R$ 75 mil, do FUNTEC;

· Edital FAPITEC/SE/FUNTEC nº 03/2008, auxílio para a 

participação de pesquisadores em Eventos 

Científicos ou Tecnológicos. Dividido em três etapas, 

foram qualificadas 39 propostas. Os recursos 

alocados foram da ordem de R$ 80,3 mil, originários 

do FUNTEC;

· Edital FAPITEC/SE/FUNTEC nº 06/2008, visando 

apoiar a realização de olimpíadas de ciências, para 

melhoria dos ensinos fundamental e médio. 

Qualificou duas propostas. Os recursos alocados 

foram da ordem de R$ 20 mil, oriundos do FUNTEC;

· Edital FAPITEC/SE/FUNTEC nº 09/2008, visa apoiar 

projetos de produção de conteúdos de divulgação 

científica e/ou tecnológica, com ênfase nas 

atividades de pesquisa desenvolvidos em Sergipe, 

destinados à divulgação regular e atualizada nos 

diferentes meios de comunicação, como jornais, 

revistas, rádio, TV, Internet e afins. Lançado em uma 

etapa, qualificou um total de oito propostas. Os 

recursos aportados foram da ordem de R$ 75 mil, 

oriundos do FUNTEC;

· Realização de eventos para a promoção da Inovação 

Tecnológica, como;

- Curso Avançado de Capacitação em Propriedade 

Intelectual para Gestores de Tecnologia, em parceria 

com o Instituto Nacional de Proprieda da Industrial 

(INPI) e apoiado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e UNIT. Foram 

treinadas 35 pessoas, incluindo representantes dos 

estados Alagoas, Minas Gerais e Bahia;

- 1ª Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e 

Inovação (1ª CONECTI), com a participação de mais de 

20 instituições ligadas a C, T & I, além da comunidade 

acadêmica e sociedade civil;

- Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com a 

participação de 32 instituições públicas e privadas e 

sociedade em geral.

AÇOES DO INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS 

DO ESTADO DE SERGIPE (ITPS):

Programa Sergipe Inovador

·  Contratação de dois Doutores Pesquisadores dentro 

do Programa de Apoio a Projetos Institucionais, com 

a participação de Recém-Doutores;

·  Em andamento, a contratação de mais dois Doutores 

Pesquisadores, com projeto em análise pela 

FAPITEC e CNPq, com previsão de contratação para 

fevereiro de 2009;

·  Início das atividades de pesquisa com dez projetos 

internos.

Programa Sergipe Competitivo

·  No tocante ao desenvolvimento institucional e à

modernização instrumental foram realizados:

- Criação do Comitê de Segurança e Meio Ambiente e 

do Comitê de Gestão;

- Apresentação para validação do Relatório de 

Avaliação da Gestão para o Programa Nacional de 

Gestão Pública e Desburocratização (GESPUBLICA) 

do Governo Federal;

Solicitação de Acreditação dos Laboratórios de Solos 

e Água pelo INMETRO, com base na NBR ISO/IEC 

17.025;

- Mapeamento dos processos administrativos e de 

apoio;

- Processo de adesão à A3P;

- Aquisição de um Cromatógrafo de Íons no valor de 

R$ 186 mil e um ICP-OES (Plasma Ótico), no valor de 

R$ 255 mil, com recursos da FINEP e FUNTEC;
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- Aquisição de 20 equipamentos para o laboratório, 

objetivando a substituição de equipamentos 

obsoletos e aumento da capacidade, com 

investimento do Tesouro Estadual de R$ 100 mil;

- Ligação direta com o backbone da Rede Nacional de 

Ensino e Pesquisa (RNP), através da participação na 

Rede Comunitária de Educação e Pesquisa (COMEP) 

com cabos de fibra ótica;

· Em fase de definição o terreno onde será construído 

o Parque de Verificação Metrológica, incluindo 

Laboratório de Calibração, com recursos repassados 

pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização 

e Qualidade Industrial (INMETRO);

· Na condição de Órgão Delegado do INMETRO neste 

Estado, por força do Convênio 03/2005, foram 

desempenhadas  as  segu intes  at iv idades  

metrológicas:

- Verificações periódicas, iniciais e eventuais em 

instrumentos de medir e medidas materializadas, 

dentre outros: taxímetro, pesos, bomba medidora 

para combustíveis, balanças, hidrômetros, 

medidores de energia elétrica e de velocidade;

- Fiscalização do controle de exatidão quantitativa 

indicada em produtos pré-medidos;

- Fiscalização em diversos produtos regulamentados 

pelo INMETRO, tais como: adaptadores, brinquedos, 

capacetes, disjuntores, extintores de incêndio, pneus 

automotivos e têxteis;

- Registro de empresas que realizam instalação, 

conserto e manutenção de instrumentos de medir 

regulamentados e sistema de gás natural veicular;

- Inspeções de oficinas de manutenção de 

instrumentos de medir regulamentados e verificação 

da conformidade de instaladores de sistemas de GNV 

e de extintores de incêndio;

- Pesquisa de mercado e coleta de amostras para o 

Programa de Verificação de Conformidade e o 

Programa de Análise de Produtos do INMETRO;

- Para fiscalização de pré-medidos foram realizados 

exames em 15.722 produtos, sendo examinadas 

63.441 unidades, em especial os que compõem a 

cesta básica, materiais de limpeza e material de 

construção;

- No que concerne a qualidade de produtos 

certificados e regulamentados pelo INMETRO, foram 

realizadas 6.400 ações fiscais e fiscalizados 1.245.930 

produtos e serviços, valendo salientar: materiais 

elétricos, preservativos, capacetes, pneus e produtos 

têxteis.

AÇÕES DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE 

(JUCESE):

· Construção da Central de Atendimento ao 

Empresário (CENTRAL-FÁCIL), com conclusão 

prevista para o primeiro semestre de 2009;

· Aquisição de um imóvel para a ampliação do 

estacionamento;

· Aquisição de equipamentos para o registro de 

atividades comerciais;

·  Implantação do projeto de digitalização do acerco da 

JUCESE;

·  Implantação do cadastro sincronizado, para 

simplificação das ações da Junta;

·  Elaboração de relatório estatístico por tipo de 

empresa, que deram entrada na Junta Comercial, 

seja solicitando constituição, alteração ou extinção;

·  Foram constituídas 3.824 empresas, 4.972 foram 

alteradas e 898 extintas, apresentando um saldo 

positivo de 2.926 empresas abertas ou constituídas.

AÇÕES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO 

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (SEAGRI):

Programa de Desenvolvimento do Semi-Árido 

R
el

at
ó

ri
o

 A
n

u
al

 d
e 

A
ti

vi
d

ad
es

8181



Sergipano

· Estão sendo desapropriados cerca de 30 mil hectares 

de terras, nos municípios de Canindé do São 

Francisco e Poço Redondo, destinados ao 

assentamento de 1.200 famílias de trabalhadores 

rurais sem-terra, com recursos do Convênio 

celebrado com o Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA). Está sendo implantada 

uma nova dinâmica de agricultura irrigada articulada 

com de sequeiro, no Alto Sertão, no contexto da 

reforma agrária;

Irrigação Pública

· Modernizar os sistemas de irrigação pública constitui 

prioridade do Governo, para tanto estão sendo 

aplicados R$ 887 mil na substituição do método de 

irrigação por aspersão convencional, por sistemas de 

irrigação localizada, a fim de otimizar o uso da água 

nas explorações agrícolas e reforçando a assistência 

técnica com foco na comercialização. A produção 

agrícola irrigada é, basicamente, de hortaliças e 

frutíferas, destacando-se o quiabo e a goiaba.

Foto ASCOM/SEAGRI – Produção de Goiabas

Renovação da Citricultura Sergipana

· No período 2007-2008 foram adquiridas 1,3 milhões 

de mudas certificadas a 64 viveiristas orientados pela 

assistência técnica estadual e credenciados pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), por cerca de R$ 3,9 milhões, para posterior 

distribuição a 1.209 citricultores familiares, a preços 

subsidiados. Foram renovados 3.125 hectares de 

pomares, em 14 municípios da região citrícola 

sergipana

Produção e Distribuição de Sementes

· Renovado o acordo de cooperação com a 

Cooperativa de Fomento Rural e Comercialização do 

Perímetro Irrigado Califórnia (COOFRUCAL), visando 

à auto-suficiente na produção de sementes de milho, 

com a ampliação da área plantada da variedade 

caatingueiro para 97 hectares, que passaram a ser 

cultivados por 68 agricultores familiares. Prevê-se 

uma produção de 300 mil Kg de milho, que serão 

adquiridos pelo Estado por cerca de R$ 960 mil, para 

distribuição aos agricultores familiares;

· Visando incentivar o agricultor a produzir sua própria 

semente, sob as condições de clima e solo de sua 

própria região, estão sendo implantados os bancos 

de sementes de milho, feijão e mandioca. Os bancos 

de milho e feijão já apresentam resultados: 59 

hectares de milho e 21 de feijão plantados, com 

produções avaliadas em 88.000 Kg de milho e 16.000 
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Kg, que gerará uma economia aos cofres do Estado de 

aproximadamente R$ 360 mil. No que tange à 

mandioca o objetivo é produzir manivas de 

variedades produtivas, resistentes à podridão da raiz, 

a exemplo da Kiriris. Foram implantados 48 bancos 

de manivas, com área total de 27,29 hectares, 

localizados em 11 municípios de quatro territórios;

· Distribuição de sementes certificadas de milho, 

feijão, arroz e sorgo a agricultores familiares, 

assegurando uma boa produção de grãos. No 

período 2007-2008 foram investidos cerca de R$ 5,3 

milhões na compra de sementes. A ação foi 

desenvolvida com a participação dos Conselhos 

Municipais de Desenvolvimento Rural, Sindicatos e 

Prefeituras Municipais;

Reativação de Unidades Agroindustriais

· Realização de levantamento sobre a situação das 

pequenas agroindústrias implantadas pelo Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF), onde se constatou a existência de 66 

unidades, das quais apenas três funcionavam e a 

maior parte sem perspectiva de restauração. Foi 

prestada assistência técnica aos produtores em 

gestão administrativa e mercadológica para a 

reativação dessas agroindústrias, incluindo 

estruturação, reforma e análise de projeto nos 

municípios de Pirambu, Boquim, Itabaiana, Canindé 

do São Francisco, Gracho Cardoso e Lagarto.

AÇÕES DA EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO 

AGROPECUÁRIO DE SERGIPE (EMDAGRO):

Agricultura Familiar

· Foram assistidos técnica e economicamente 14.045 

agricultores familiares, destes 2.257 vivem em 

colônias e assentamentos rurais, cultivando cerca de 

38.330 hectares e produzindo: consórcio 

milho+feijão+mandioca, feijão, milho, fumo, laranja, 

mandioca, inhame, batata doce, abóbora, quiabo, 

banana, mamão, tomate, abacaxi, coco, maracujá, 

entre outros;

· Foram assistidos técnica e economicamente 3.476 

criadores, de um rebanho de 192.236 cabeças, 

envolvendo: aves caipira e de postura, bovinos de 

corte e de leite, caprinos de corte e de leite, ovinos e 

suínos;

· Foram assistidos 25 criadores de abelha com suas 

103 colméias e 24 piscicultores, que introduziram em 

ambientes aquáticos, 17.900 alevinos (filhotes de 

peixes);

· Orientações para o desenvolvimento social, 

destacando-se: assessoramento na elaboração de 

estatutos  e  regimentos e  na gestão de 

empreendimentos coletivos e organizações, 

educação sanitária, alimentar e nutricional, farmácia 

viva, hortas coletivas orgânica, produção e 

comercialização de iogurtes e queijos.

Desenvolvimento da Agroecologia

· Aplicação de técnicas visando ao desenvolvimento 

sustentável da agricultura, como: aplicação de 

insumo agroecológico, educação ambiental, hortas 

agroecológicas e orgânicas, manejo sustentável da 

caatinga, orientação sobre inseticida agroecológico, 

preservações e recuperações da matas ciliares e 

nascentes, tratamento e destinação correta do lixo, 

dentre outras.

Ações Fundiárias

· Foram avaliados 32 lotes para serem financiados pelo 

Banco da Terra;

·  Foram avaliados 68 imóveis e elaborados seis Planos 

de Desenvolvimento e oito Planos de Financiamento 

Simplificado para captação de recursos do Crédito 

Fundiário.

Capacitação de Produtores 

· Foram capacitados 1.380 produtores em vários 
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temas, destacando-se: alimentação saudável, 

apicultura, artesanato, associativismo e organização 

rural, fruticultura, horticultura, inseminação, 

ovinocultura, sanidade animal e segurança alimentar 

e nutricional.

Fortalecimento de Cadeias Produtivas

· Na seleção das cadeias produtivas a serem 

trabalhadas,  foram consideradas aquelas 

pertencentes aos setores mais dinâmicos da 

agropecuária sergipana, tais como: da mandioca, da 

ovinocaprinocultura, da pecuária de leite, de citros, 

da apicultura, da aqüicultura, da mangaba, das 

oleaginosas e das sementes.

Defesa Sanitária Animal e Vegetal

· Na defesa animal destacam-se: manutenção da Área 

Livre de Febre Aftosa, prevenção, controle, 

erradicação de pragas e doenças dos animais, 

inspeção sanitária e industrial de produtos 

agropecuários, fiscalização em postos fixos, em 

trâns i to,  matadouros,  casa  de produtos  

agropecuários, eventos agropecuários e feiras livres;

· Na defesa vegetal destacam-se: controle e 

erradicação das pragas, mediante a emissão de 

documentos, inspeção em viveiros telados de citrus, 

fiscalização em beneficiadora de laranja, feiras livres, 

estabelecimentos de venda de agrotóxicos, além de 

campanhas de prevenção e cursos de atualização 

para fiscais dos postos fixos.

AÇÕES DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE 

RECURSOS HÍDRICOS E IRRIGAÇÃO DE SERGIPE 

(COHIDRO):

Abastecimento d'Água

· Foram perfurados 27 poços tubulares e recuperados 

outros 73, beneficiando cerca de 17.635 pessoas, 

afora o consumo animal;

· Foram realizadas atividades de limpeza e teste de 

vazão em 64 poços tubulares, contemplando cerca 

de 11.290 consumidores.

Irrigação Pública (Revitalização dos Perímetros 

Irrigados)

· Implantação do Receituário Agronômico, visando à 

diminuição do uso de agrotóxicos, conscientizando 

os produtores sobre práticas alternativas no controle 

às pragas e doenças;

· Incentivo ao cultivo e comercialização de produtos 

orgânicos, com o projeto “Clube dos Produtores” em 

parceria com o Grupo Bom Preço, objetivando a 

aquisição da produção;

· Contrato de manutenção mecânica e elétrica para 

todos os perímetros irrigados, assegurando a 

continuidade plena dos trabalhos;

· Revitalização da estação de bombeamento do 

perímetro Califórnia, no município de Canindé do São 

Franc isco  e  recuperação do s istema de 

bombeamento do perímetro Piauí, em Lagarto;

· Articulação com indústrias de pimenta, visando 

celebrar contratos de compra e venda. Firmou-se 

contrato com o Grupo Marata, garantindo a venda de 

toda produção do perímetro Piauí, beneficiando 200 

famílias, em uma área de cerca de 250 hectares;

· Incentivo a produção de sementes de milho no 

perímetro Califórnia, beneficiando 66 famílias;

· Regularização operacional do sistema hidráulico do 

perímetro Poção da Ribeira, em Itabaiana;

· A produção total dos seis perímetros é de 93.797 

toneladas, em uma área cultivada de 4.786 hectares, 

beneficiando uma população de 17.744 pessoas e 

gerando 6.341 empregos diretos;

· Já o Platô de Neópolis produziu 124.027 toneladas, 

numa área cultivada de 6.702 hectares dos 10.432 

hectares total. A cana de açúcar é a cultura de maior 

expressão, representando 64,50% do total, vindo a 

seguir a laranja, a banana e a manga, com 
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p e rc e nt u a i s  d e  9 , 7 9 % ,  7 , 0 1 %  e  5 , 8 8 % ,  

respectivamente.

Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Piscicultura

· Disponibilização de mananciais a pescadores 

artesanais, para a criação de peixes em tanques–rede 

nos perímetros Jabiberi, em Tobias Barreto e Poção 

da Ribeira, em Itabaiana;

· Assistência técnica às Associações de piscicultores 

dos perímetros irrigados em associativismo e 

comercialização;

· Intermediação junto ao Banco do Nordeste do Brasil 

S/A, para renegociação de dívidas dos piscicultores 

da Colônia 08 de julho, em Neópolis;

· Foram produzidos 176 toneladas de peixe nos 

perímetros irrigados de Poção da Ribeira, Jacarecica 

II e jabiberi.

AÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO 

(SETUR)

· Promoção de FAMPRESS, atraindo visitas de 

jornalistas especializados em turismo, envolvendo 

sete municípios (Aracaju, Estância, Barra dos 

coqueiros, São Cristóvão, laranjeiras, Itabaiana e 

Canindé do São Francisco), beneficiando 20 

agências de turismo receptivo local, 62 hotéis e 

pousadas, além dos demais atores da cadeia 

produtiva do turismo;

· Assinatura de convênios para reforma e ampliação 

do aeroporto Santa Maria, contemplando cerca de 

600 mil passageiros/ ano;

· Execução do Projeto Verão Sergipe, nos município 

de Aracaju, Pirambu e Itaporanga D'Ajuda;

· Participação em feiras e eventos nacionais e 

internacionais de turismo, para divulgação do 

destino Sergipe, contemplando 26 municípios 

inseridos nos roteiros turísticos, 10 produtos 

turísticos de Sergipe, 20 Agências de turismo 

receptivo, 32 hotéis e 20 pousadas, além da cadeia 

de serviços informais, bares e restaurantes;

· Realização do projeto Arraiá do Povo, beneficiando 

a população residente no município de Aracaju e 

turistas;

· Realização de pesquisas sobre: festejos juninos e 

Indicadores de ocupação hoteleira;

· Realizações de quatro reuniões ordinárias do Fórum 

Estadual do Turismo.

Em andamento

· Reforma da Rodovia SE – 208, que irá beneficiar os 

municípios de Ribeirópolis, Monte Alegre de 

Sergipe, Poço Redondo e Canindé de São Francisco;

· Projeto de urbanização das orlas fluviais em 

Canindé do São Francisco, Santa Luzia do Itanhy, 

Brejo Grande e Neópolis;

· Produção do Banco de Imagens do Turismo 

Sergipano, beneficiando 26 municípios inseridos 

nos roteiros turísticos;

·  Execução da sinalização turística (outdoors de 

promoção dos destinos turísticos no Estado de 

Sergipe);

· Produção do Banco de Imagens do Turismo 

Sergipano;

· Elaboração e implementação do projeto de 

sinalização turística viária do Pólo Costa dos 

Coqueirais, beneficiando cerca de 520 mil 

habitantes dos municípios de Idiaroba, Santa Luzia 

do Itanhy, Estância, Itaporanga D'Ajuda, Aracaju, 

São Cristóvão, Laranjeiras, Barra dos Coqueiros, 

Pirambu, Brejo Grande e Pacatuba;

· Elaboração e execução dos projetos de construção 

de atracadouros, nos municípios de Amparo do São 

Francisco, Brejo Grande, Canindé do São Francisco, 

Gararu, Ilha das Flores, Neópolis, N. Srª de Lourdes, 

Porto da Folha, Propriá e Santana do São Francisco;

· Reforma dos espaços Cacique Chá e Rua 24 Horas;
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· Restauração física e logística dos postos de 

informações turísticas;

· Elaboração e implementação do Plano de 

Desenvolv imento Integrado do Tur ismo      

Sustentável (PDITS) do pólo Velho Chico, 

contemplando os municípios de Canhoba, Canindé 

de São Francisco, Cedro de São João, Gararu, Ilha 

das Flores, Itabi, Japoatã, Monte Alegre de Sergipe, 

Neopólis, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora 

de Lourdes, Poço Redondo, Porto da Folha, Propriá, 

Santana do São Francisco e Telha;

· Elaboração dos Planos Diretores Participativos, 

beneficiando os municípios de Laranjeiras, São 

Cristóvão, Pacatuba, Santa Luzia do Itanhy e 

Indiaroba;

· Implementação do projeto de regionalização do 

turismo – Roteiros do Brasil (Revisão e reprodução 

do plano estadual de turismo alinhado às políticas 

nacionais do turismo, criação da cartilha de PRT e 

revisão dos roteiros turísticos, beneficiando os 

municípios de Laranjeiras, São Cristóvão, Pacatuba, 

Santa Luzia do Itanhy e Indiaroba;

· Participação no lançamento do Código de Conduta e 

Ética do Turismo contra exploração sexual com 

ferramentas do turismo, visando combater a 

exploração sexual através da sensibilização de 

sergipanos e visitantes. Salienta-se que Sergipe é o 

terceiro Estado do Nordeste que vai contar 

oficialmente com uma rede de proteção à criança e 

ao adolescente contra a violência e o abuso sexual 

no setor turístico;

· Participação no Movimento Brasil Sabor, que busca 

a valorização e promoção da gastronomia brasileira 

como um grande diferencial competitivo para o 

setor de turismo no país;

· Apoio e lançamento do guia Sergipe Trade Tour, que 

está na sexta edição e é um dos principais 

instrumentos de informações turísticas de Sergipe 

não apenas para visitantas, que encontram nele 

informações precisas sobre os principais pontos 

turísticos de Sergipe, mas também para os próprios 

sergipanos, que podem conhecer melhor o seu 

Estado;

· Realização de parceria com a OI (telefonia) para a 

divulgação de Sergipe nos cartões telefônicos OI;

· Captação e lançamento do vôo da empresa Ocean 

Air. O novo vôo para Aracaju faz parte de um 

processo de reestruturação da empresa e 

representa um incremento para o turismo, 

facilitando a chegada de novos visitantes e, 

também, a ampliação da oferta de vôos para os 

sergipanos que se dirigem a outras localidades do 

país;

· Sanção da Lei Geral do Turismo, abrindo novas 

perspectivas para o desenvolvimento do turismo 

em todo o país. Essa lei, além de proporcionar a 

geração de empregos no setor, viabiliza a 

capacitação de futuros profissionais;

· Realização do Fórum Legislativo para o 

Desenvolvimento Sustentável do Turismo Brasileiro, 

com o objetivo de discutir formas de enfrentamento 

da crise econômica mundial e como aproveitar esse 

contexto para promover o desenvolvimento do 

turismo em 2009. 

AÇÕES DO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. 

(BANESE):

· Aprimoramento dos princípios de governança 

corporativa; 

· Aprofundamento do vínculo com órgãos dos 

governos estadual e municipal, empresas e 

entidades de classe; 

· Desenvolvimento e implantação de novas 
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tecnologias com vistas à modernização tecnológica, 

com investimentos da ordem de R$ 11,1 milhões;

·  Adequação física da rede de atendimento, 

construindo quatro agências em quatro municípios e 

reformando e ampliando três agências, sendo uma 

na capital e duas no interior do Estado; 

· Alocação de recursos em programas de cunho social 

como incentivo à cultura, ao esporte e ao meio 

ambiente, 

· Captação de R$ 2.146,4 milhões de recursos de 

terceiros, representando um crescimento da ordem 

de 31,3% em relação ao ano anterior, destacando-se 

os depósitos de poupança e os depósitos a prazo que 

registraram saldos de R$ 398,6 milhões e R$ 1.006,6 

milhões, significando incrementos de 27,0 % e 59,5 

%, respectivamente, quando comparado a dezembro 

de 2007;

· Realização de operações de crédito no montante de 

R$ 620,2 milhões, acusando um acréscimo 49,6% no 

transcurso 0007/2008;

· Aplicações financeiras no valor de R$ 1.341,1 

milhões, significando um incremento da ordem de 

29,2% em relação ao ano anterior. Tais aplicações 

foram dirigidas para títulos federais, renda fixa e 

variável, fundos de investimentos, aplicações 

interfinanceiras de liquidez, certificados de 

depósitos interbancários (CDI) e certificados de 

depósitos bancários.

Ressalta - se que a partir de uma gestão comprometida 

com resultados o BANESE se afirma no mercado 

sergipano e nacional, como uma instituição financeira 

marcada pela credibilidade e solidez, merecendo 

destaque em varias revistas de renome as quais assim 

se pronunciaram: 

- Revista Conjuntura Econômica de junho/2008 - 

entre os bancos públicos o BANESE se apresenta 

como o 1º em rentabilidade sobre o patrimônio 

Líquido, o 2º em crescimento do patrimônio líquido o 

4º melhor banco. Entre os bancos pequenos e 

médios se coloca em 3º lugar em rentabilidade, o 6º 

em rentabilidade operacional, o 8º em rentabilidade 

sobre o patrimônio Líquido e está situado entre os 

100 maiores conglomerados financeiros, além de 

representar a 61ª maior empresa;

- Revista Balanço Financeiro da Gazeta Mercantil, 

junho/2008 – segundo esta revista, o BANESE está 

em 9º lugar em rentabilidade sobre o patrimônio 

líquido, o 11º maior em alavancagem e 11º melhor 

banco a varejo;

- Revista Info da Editora Abril, maio/2008 – Esta 

revista registra que o BANESE se apresenta como a 5ª 

instituição do sistema financeiro mais ligada e 33ª 

entre as 100 empresas mais ligadas do Brasil, de uma 

amostra de 1344 campanhas. 

AÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DA 

INTEGRAÇÃO MUNICIPAL (SECIM):

· Conclusão da elaboração da estrutura orgânica da 

Secretaria;

· Definição das novas instalações físicas para 

funcionamento da Secretaria, com a instalação da 

rede lógica de informática e aquisição de 

equipamentos;

· Apoio ao desenvolvimento tecnológico dos 

Municípios, através de aquisição e implantação de 

sete laboratórios de informática, em: Nossa Senhora 

da Glória, Propriá, Itabaiana, Simão Dias, 

Ribeirópolis, Boquim e Moita Bonita;

· Distribuição de 500 mudas de árvores frutíferas, 

beneficiando famílias carentes nos municípios de 

Itabaiana, Simão Dias e Ribeirópolis, durante o 

evento “Sergipe de Todos”;

· Instituição do Programa de Elaboração dos Planos 

Diretores de Desenvolvimento Urbano para os 
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municípios - “Cidade Sustentável”, nos termos do 

Decreto nº 25.744/2008, visando dotar os 

municípios de um instrumento legal que possibilite a 

implementação de uma política racional de 

desenvolvimento;

· Instituição do Programa de Regularização Fundiária 

de Imóveis Urbanos –“Moradia Legal”, conforme 

Decreto nº 25.695/2008. Serão beneficiadas famílias 

da zona urbana e suburbana dos municípios do 

Estado que não possuam a documentação definitiva 

do seu imóvel;

· Assinatura de convênios com a SEINFRA, CEHOP e 

Prefeituras Municipais, onde foram transferidos 

recursos da ordem de R$ 5,4 milhões, para execução 

de obras, a exemplo de: pavimentação de ruas em 

Ribeirópolis, Areia Branca e Poço Verde; reformas de 

quadras e ginásios de esportes em Ilha das Flores, 

Pinhão e Simão Dias; construção e reforma de 

campos de futebol em Santa Luzia, N. S. de Lourdes e 

Brejo Grande; construção de praças em General 

Maynard; construção de 40 casas em Moita Bonita.

AÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-

ESTRUTURA (SEINFRA):

· Celebração de 95 convênios e contratos que 

resultaram em investimentos na ordem de R$ 77,4 

milhões;

· Estabelecimento de metas de redução de despesas 

administrativas, tendo como resultados uma 

redução de 318% nos serviços postais, 71% em 

telefone fixo e 8% nos serviços de telefonia celular, 

proporcionando economia sem o comprometimento 

do seu desempenho gerencial;

· Elaboração do projeto de urbanismo e design da 

Coroa do Meio;

· Contratação dos Estudos de análise e concepção para 

adequação e modernização do Complexo do Batistão 

– projeto este que atenderá as exigências para sediar 

as sub-sedes nos jogos olímpicos e o transformará 

numa arena multiuso. O projeto foi contratado por 

R$ 143,5 mil;

· Fornecimento de energia a 11.860 lares sergipanos, 

através do Programa Luz para Todos, que demandou 

um aporte de recursos no valor de R$ 72.892.095,00 

(setenta e dois milhões oitocentos e noventa e dois 

mil e noventa e cinco reais);

· No âmbito do Programa PRODETUR NACIONAL foram 

contratados os projetos de engenharia e topografia 

para a implantação de Sistemas de Esgotamento 

Sanitário em cinco localidades com potencial 

turístico: praias da Caueira, Saco, Abaís, Crasto e 

Jatobá, prevendo a implantação de uma rede de 63,3 

Km de extensão para atender 31 mil pessoas;

· Elaboração do projeto executivo do Centro 

Administrativo, inclusive com a readequação de vias. 

O projeto custou R$ 35.780,00.

A Ç Õ E S  DA  S EC R E TA R I A  D E  E S TA D O  D O S  

TRANSPORTES E DA INTEGRAÇÃO METROPOLITANA 

(SETRAM):

· Realização de campanhas educativas de trânsito e 

promoção de cursos pedagógicos voltados à 

segurança no trânsito, beneficiando toda população 

do Estado;

· Contratação de empresa para realizar travessia 

hidroviária do rio Piauí, de Porto Cavalo (Estância) a 

Terra Caída (Indiaroba);

· Ampliação da frota de ônibus do Sistema de 

Transporte Rodoviário Intermunicipal em operação, 

passando de 259 para 323 veículos, representando 

um acréscimo de 24%, e ainda, redução da idade 

média da frota de 6,24 para 2,13 anos, tornando a 

frota em operação uma das mais novas do Brasil;

· Atendimento ao cidadão, através da concessão de 
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Carteiras de Passe Livre, para usuários de transporte 

intermunicipal de passageiros, maiores de sessenta e 

cinco anos e com renda familiar inferior a dois 

salários mínimos, bem como aos portadores de 

necessidades especiais. Foram atendidas 11.005 

pessoas, sendo contempladas 7.005, sendo 2.230 

portadores de necessidades especiais e 4.795 idosos.

Em Andamento:

· Projeto Sergipe + Seguro, que consiste na formação 

de um anel de segurança que garantirá a vigilância 

eletrônica nas oito saídas de Aracaju. Estão 

concluídos o projeto Básico e o Termo de Referência 

que nortearão o processo de licitação;

· Implantação da Escola Pública de Trânsito de Sergipe 

(EPTRAN/SE), conforme Lei n° 6.397/2008.

· R e q u a l i f i c a ç ã o  d o  T e r m i n a l  d e  

E m b a r q u e / D e s e m b a r q u e  d e  p e q u e n a s  

embarcações;

· Elaboração do Plano Diretor de Transporte 

Rodoviário Intermunicipal de Passageiros;

· Requalificação dos Terminais Rodoviários;

· Construção de abrigos em pontos de parada do 

transporte intermunicipal de passageiros;

· Contração de consultoria especializada para 

elaboração do Projeto Básico do Transporte 

Intermunicipal de Passageiros;

· Implantação de Ciclovia Metropolitana, voltada para 

o desenvolvimento da mobilidade sustentável;

· Aquisição de 37 equipamentos de informática para a 

Secretaria e para a EPTRAN/SE.

AÇÕES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO (DETRAN/SE):

· Curso de Reciclagem de Condutores para 440 

condutores infratores, incluindo os que atingiram 

mais de 20 pontos na Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH) para uma reavaliação de conduta e 

habilidades no trânsito;

·  Realização de avaliações para 650 condutores e 

infratores que renovaram sua CNH, visando 

submetê-los a uma reavaliação da conduta e 

habilidades no trânsito; 

·  Aquisição de novos equipamentos para 

reestruturação do setor de provas eletrônicas, sendo 

disponibilizadas 41 estações, permitindo um 

atendimento mais eficiente;

· Atualização de todo o parque de informática, com a 

aquisição de 359 equipamentos de informática, 

objetivando imprimir maior agilidade e qualidade na 

prestação dos seus serviços;

· Implantação do Registro Nacional de Infrações 

(RENAINF), em parceria com a SMTT de Aracaju, 

permitindo o controle e arrecadação de multas de 

trânsito cometidas por veículos de outros estados da 

Federação em Aracaju;

· Desenvolvimento e implantação de diversas medidas 

que possibilitarão maior controle e segurança no 

acesso aos serviços e informações via Web; 

· Cadastramento de Certificados de Segurança 

Veicular em todos os veículos que possuam 

conversão de combustível, visando atender ao que 

dispõe a Resolução nº 292, do CONTRAN;

· Disponibilização de relatórios referentes a acidentes 

de trânsito na Internet;

· Realização de campanhas educativas, com o objetivo 

de orientar a sociedade quanto às regras básicas de 

convivência e respeito humano, visando à construção 

de um trânsito cada vez mais civilizado e seguro, 

destacando-se: Dia Internacional da Mulher, Semana 

Nacional do Trânsito, respeito a faixa do pedestre e 

teste do bafômetro;

· Modificações no site do DETRAN buscando a 

melhoria das consultas apresentadas em sua página 

principal (www.detran.se.gov.br);
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· Oferta de curso de dois cursos de formação na área 

de trânsito, em parceria com a Faculdade São Luís de 

França;

· Realização de diversos cursos, destacando-se: 

Formação de Instrutor de Trânsito, Teórico-Técnico e 

Prático de Direção Veicular, Educação para o trânsito, 

Trânsito na Escola, além de palestras educativas;

Em Andamento

· Implantação de Sistema que permite o cadastramento 

de todos os dados referentes aos exames clínicos e 

psicológicos, certificados fornecidos pelos Centros 

d e  F o r m a ç ã o  d e  C o n d u t o r e s  e  

agendamentos/resultados de provas na base 

nacional de condutores;

· Implantação do Sistema Estadual de Veículos de 

Aluguel (SEVAL), para o controle de alvarás de 

veículos de aluguel;

· Implantação de sistema de comunicação via rádio 

entre o DETRAN e a EMGETIS, permitindo a 

comunicação entre todos os postos de atendimento 

da capital (Sede, CEAC-Riomar, CEAC-Rodoviária, 

UNAT-Jardins e Galpão);

· Curso de Pós-Graduação em Gestão, Educação e 

Segurança em Trânsito e Transporte, para 20 

servidores.

AÇÕES DA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E 
OBRAS PÚBLICAS (CEHOP):

· Realização de 176 processos licitatórios destinados à 

execução de obras e serviços de engenharia, 

perfazendo um montante da ordem de R$ 132,8 

milhões;

· Elaboração de projetos de arquitetura e obras 

complementares que serão utilizados para a 

realização do programa habitacional e obras públicas 

do Governo em 2009;

· Execução de obras de recuperação de imóveis 

históricos nas cidades de São Cristóvão e Laranjeiras, 

através do Programa Monumenta, do Governo 

Federal;

· Administração dos contratos de manutenção da Orla 

de Atalaia, abrangendo obras civis, paisagismo, 

instalações elétricas e fontes luminosas, no valor 

total de R$ 1,3 milhões;

· Execução de serviços emergenciais no prédio onde 

funcionou o Hotel Palace, com investimento de cerca 

de R$ 88,8 mil;

· Recuperação emergencial da cobertura do mercado 

central, em Itabaiana, com um investimento no valor 

de R$ 62,5 mil;

· Recuperação do Ginásio de Esportes Elói Lima 

Poderoso no valor de R$ 190.299,02;

· Elaboração de projetos, construção e fiscalização de 

diversas obras do Governo de Sergipe;

· Construção de guarita, substituição da cobertura do 

escritório e urbanização do Centro Vocacional 

Tecnológico de Nossa Senhora da Glória;

· Elaboração de projetos de urbanização de 03 orlas 

fluviais: uma no município de Canindé de São 

Francisco, uma no povoado Crasto, em Santa Luzia do 

Itanhy e outra no município de Brejo Grande;

· Elaboração de projetos para a construção de 13 

atracadouros ao longo do rio São Francisco, projetos 

estes que visam beneficiar uma população total de 

140 mil habitantes.

 Conclusão

Os resultados alcançados no exercício de 2008 

mostram os esforços do Governo para a busca 

incessante de um Sergipe melhor, onde o 

desenvolvimento econômico seja acompanhado da 

redução dos desequilíbrios, gerando melhoria na 

qualidade de vida para todos.
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É bem verdade, e os fatos atestam, que para perseguir 

esse caminho a atual Administração teve que adotar 

um modelo de gestão calcado na reorganização das 

finanças públicas e no saneamento das contas do 

Estado, em completa sintonia com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal.

Outro fator relevante que comprova a maturidade 

desse novo processo de Gestão é a busca do 

desenvolvimento com o apoio de importantes 

parceiros, como o Governo Federal, os municípios, a 

iniciativa privada e, sobretudo, a própria sociedade, 

cujas demandas a atual Administração soube sintonizá-

las com as suas prioridades.

Por fim, é importante ressaltar, que todas as realizações 

aqui condensadas foram conduzidas de forma 

transparente, participativa, sem perder de vista a 

irrestrita obediência às decisões da justiça, como é da 

essência de todo governo democrático.
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