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A Prefeitura Municipal de Aracaju, durante o ano de 2015, 

intensificou e implementou diversas políticas públicas, 

principalmente nas regiões mais carentes, destacando-se 

os Bairros 17 de Março e Santa Maria, na Zona Sul da 

capital.

Apesar do quadro de desaceleração da economia nacional 

nesses dois anos, e das dificuldades orçamentárias e 

financeiras, decorridas da queda de receitas e dos repasses 

federais, o Governo Municipal conseguiu assegurar um 

pacote de investimentos de aproximadamente R$ 90 

milhões aplicados nas áreas mais carentes. “Respeitando 

os princípios da equidade, igualdade e isonomia, investindo 

em várias áreas em que há demandas reprimidas e 

negligenciadas por antigas administrações”.

Nesses três anos de gestão, a Prefeitura de Aracaju 

recapeou mais de 100,64 km de vias públicas, superando e 

muito os investimentos realizados em anos anteriores. Hoje 

há investimentos em obras públicas nas áreas de habitação, 

mobilidade urbana, pavimentação, saneamento e drenagem, 

construção e reforma de escolas, unidades de saúde e 

centros de esporte e lazer, demonstrando a preocupação da 

Administração atual em assegurar e avançar nas conquistas 

sociais e urbanas da Cidade de Aracaju. 

APRESENTAÇÃO

Na área educacional em 2015, foi aprovado o Plano 

Municipal de Educação, um marco no planejamento das 

ações para os próximos 10 anos, um caminho profícuo a 

ser trilhado para uma Educação Pública de excelência. 

O número de matrículas em 2015 teve um acréscimo 

de 1.500 novos alunos com perspectiva de ampliação 

em 2016, após entrega de novas unidades de ensino. 

Além da ampliação da oferta de vagas, constatou-se a 

melhoria do fluxo escolar, com um índice crescente de 

aprovação em todos os anos do Ensino Fundamental, o 

que certamente contribuirá para os resultados do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB.

Com relação às ações de desenvolvimento social, destaca-

se um conjunto de iniciativas e projetos socioassistenciais 

em articulação com as demais políticas públicas que 

tiveram por objetivo assegurar os direitos sociais aos 

cidadãos aracajuanos, respeitando as suas diversidades 

religiosas, culturais e raciais. Outra importante realização 

da gestão foi o “Campeonato Mundial de Vôlei de Praia”, 

ocasião em que Aracaju entrou na rota dos grandes 

torneios desportivos nacionais e internacionais. O evento 

teve a participação de 20 países, 40 equipes e 500 atletas, 

técnicos e dirigentes. 

Na perspectiva de ampliar o acesso e melhorar a 

resolutividade do sistema de saúde para a população, 

a atual gestão ampliou o horário de atendimento das 

Unidades Básicas de Saúde – UBS, registrando mais de 

162 mil atendimentos nesse período estendido. Destaca-

se ainda a implantação da Central de Regulação de 

Cirurgias Eletivas, que contribuiu para que os atendimentos 

que estavam paralisados voltassem a ser realizados. 

Importante salientar, que houve uma redução significativa 

da fila de espera de pessoas com catarata, submetendo 

636 pacientes ao procedimento cirúrgico.

Criatividade e Trabalho são palavras chave para o 

crescimento e avanços sociais que se tem conquistado. 

Tratar o orçamento municipal com responsabilidade, 

transparência e compromisso, de maneira a refletir em 

ações públicas o zelo na aplicação dos recursos municipais.

 

Por fim, os objetivos, metas e iniciativas que foram 

propostos no Planejamento Estratégico estão sendo 

atingidos por meio dos diversos segmentos que integram 

a estrutura do Município, sem perder de vista que “O 

FUTURO SE CONSTRÓI COM AMOR E TRABALHO”.
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O Estado de Sergipe, como menor das unidades federativas do Brasil, ocupando 

uma área total de 21.918,493 km² e com uma população, estimada pelo IBGE para 

2015, de 2.242.937 habitantes, o que representou uma taxa de crescimento de 

1,05% de 2014 para 2015, ficando acima da taxa brasileira (0,87%) e da nordestina 

(0,67%).  Totaliza uma densidade demográfica de 102,33 habitantes por km².

A história econômica de Sergipe mostra que até a década de 1970 a agropecuária 

constituía a base das atividades produtivas locais, dando lugar às atividades 

industriais, até meados dos anos de 1980. Daí em diante, o setor de serviços 

ganhou proeminência na expansão do produto interno. Segundo o IBGE, com dados 

de 2012, a economia do estado de Sergipe tem participação de 0,6% no produto 

interno bruto nacional, onde a sua composição esta dividida em: Agropecuária, com 

5,9%; Indústria, com 27,9%; e Serviços que corresponde a 66,2% do total.

Os resultados do Produto Interno Bruto dos municípios do estado de Sergipe para 

2012 revelam que cinco municípios detêm mais da metade de todos os bens e 

serviços produzidos no estado, 56,0%, o equivalente a um PIB a preços correntes 

de R$ 15,58 bilhões. São eles: Aracaju (35,3%), Nossa Senhora do Socorro (7,4%), 

Canindé do São Francisco (5,0%), Estância (4,7%) e Laranjeiras (3,6%).

PANORAMA
GERAL DO
ESTADO E DO
MUNICÍPIO
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ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO 
HUMANO MUNICIPAL

Segundo dados do IBGE de 2012, a economia do Estado 

de Sergipe tem participação de 0,6% no Produto Interno 

Bruto - PIB brasileiro, cuja composição está dividida em: 

Agropecuária com 5,9%; Indústria com 27,9%; e Serviços 

que corresponde a 66,2% do total.

Os resultados do PIB dos municípios do Estado de Sergipe 

para 2012 revelaram que cinco municípios possuíam mais 

da metade de todos os bens e serviços produzidos no 

Estado, 56,0%, o equivalente a um PIB a preços correntes 

de R$ 15,58 bilhões. São eles: Aracaju (35,3%), Nossa 

Senhora do Socorro (7,4%), Canindé do São Francisco 

(5,0%), Estância (4,7%) e Laranjeiras (3,6%).

Tendo a prestação de serviços como setor forte da 
economia estadual, a cidade de Aracaju, sendo a capital 
e sede da região metropolitana do Estado, representa o 

pólo atrativo e de referência na prestação de serviços 
para os demais municípios sergipanos e também para 
municípios dos estados vizinhos da Bahia e Alagoas. O 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 
de 0,770, alcançado nos últimos anos, mostra Aracaju 
também como centro urbano e socioeconômico entre as 
cidades do Estado.

Fundado em 17 de março de 1855, o Município de 
Aracaju completou, em 2015, 160 anos como sede da 
capital do Estado de Sergipe. Com uma área de 181,8 
km² e abrigando 632.744 habitantes, conforme estimativa 
do IBGE para 2015, Aracaju totaliza uma densidade 
demográfica de 3.480,44 habitantes por km². A capital 
está situada na porção leste do Estado, servindo como 
centro urbano, socioeconômico e de serviços como 
educação, cultura, saúde, entre outros.

Fonte: IBGE

Fonte: IBGE, 2012.
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A dimensão do território sergipano e a concentração de 
atividades econômicas na capital contribuíram para o 
fortalecimento da centralidade de Aracaju, que é reforçada 
por um sistema de rodovias estaduais que facilita as 
ligações com todas as cidades sergipanas, o que, de certa 
forma, exige que a capital seja dotada de infraestrutura 
capaz de atender a um volume de pessoas bem maior do 
que a sua população.

Além dos fluxos intraurbanos, Aracaju recebe um grande 

número de pessoas que utilizam sua infraestrutura e seus 

serviços urbanos, influenciando na mobilidade urbana e 

na qualidade de vida da população. Um grande número de 

pessoas procedentes dos demais municípios sergipanos e 

até de municípios dos estados vizinhos se desloca para a 

Fonte: Dados Geográficos IBGE - 2013 

cidade, intensificando a utilização das funções econômicas 

e serviços como saúde e educação, sobrecarregando sua 

infraestrutura urbana.

Além disso, o crescimento de Aracaju tem se dado com o 

aumento populacional nas direções oeste, com a inserção 

de empreendimentos imobiliários, e na Zona de Expansão 

Urbana, com a recente implantação do Bairro 17 de Março, 

como política habitacional da Administração Municipal.

A política habitacional, tanto da gestão municipal, 

quanto da estadual, desde a instituição da Política 

Nacional de Habitação – PNH, em 1964, vem refletindo 

significativamente no crescimento urbano de Aracaju. A 

construção dos conjuntos habitacionais, sempre distantes 

da malha consolidada, gerou vazios urbanos que 

passaram a ser alvo de grande especulação imobiliária, 

por parte de alguns poucos proprietários.

Por outro lado, a construção desses conjuntos 

habitacionais e a forma como foram distribuídos atraíram 

um grande número de migrantes para Aracaju, onde, a 

partir daí, o Poder Público Municipal passou a ter uma 

demanda muito maior em relação aos serviços básicos 

como educação, saúde, saneamento básico e segurança 

pública, para serem atendidos. Além disso, a proliferação 

de assentamentos precários se tornou uma atividade 

característica do entorno desses conjuntos, como forma 

de pressionar o Poder Público para a obtenção de 

moradia.
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Fonte: Diagnóstico da Cidade de Aracaju, 2014.

A mobilidade urbana é um dos principais desafios 

das capitais e maiores cidades nas últimas décadas. 

Em Aracaju, este tema vem sendo bastante discutido 

principalmente através do processo de revisão do Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano – PDDU e do Plano 

de Mobilidade Urbana para o município, realizados em 

2015. A instalação de estacionamento rotativo no centro 

da cidade, de radares nas principais avenidas, bem como 

a fiscalização in loco por parte dos agentes de trânsito são 

outras atividades em prática que buscam a melhoria na 

mobilidade urbana da cidade.

Outro aspecto importante desse crescimento são os 

impactos ambientais resultantes para o município. Desde a 

sua fundação, o crescimento da cidade incidiu sobre áreas 

de mangues, lagoas, restingas e dunas, que exigiu o seu 

aterramento e desmonte para a ocupação. Nos últimos 

anos, a ocupação das áreas de proteção permanente da 

cidade, principalmente as áreas de manguezal, tem se 

tornado uma atividade cada vez mais comum pela parcela 

carente da população.

Com a criação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 

em 2013, e a evolução da legislação protecionista, a 

Administração Municipal passou a ter maior poder de 

fiscalização e controle da pressão antrópica, resultado da 

atividade humana, a qual inclusive faz parte do imaginário 

da população da cidade.

Na área da educação, a Prefeitura Municipal de Aracaju, 

além de ampliar o número de matrículas nas escolas, 

conseguiu melhorar também o trabalho desenvolvido 

através de uma série de ações inovadoras e implementadas 

de maneira articulada, que tem como principal exemplo a 

criação do Programa de Tecnologia de Gestão das Escolas 

- PROTEGE que engloba diferentes ações, projetos e 

parcerias envolvendo a educação municipal.

No que concerne à segurança pública, um problema de 

âmbito nacional, a gestão municipal vem investindo no 

aparelhamento e na capacitação da Guarda Municipal de 

Aracaju - GMA. Dentre estes investimentos destaca-se o 

Centro de Treinamento da GMA, um projeto de vanguarda 

que é referência na área do esporte e treinamento físico.

Dentro do planejamento estratégico, além das ações 

colocadas em prática durante esta gestão municipal, 

diversas outras iniciativas estão previstas para o próximo 

ano. Com indicadores e metas traçados, os projetos 

estruturantes estão definidos para 2016 e têm como 

objetivos a melhoria na gestão, tecnologia e infraestrutura 

da Prefeitura de Aracaju, bem como a valorização do 

servidor público e das condições de trabalho nos diversos 

órgãos e secretarias da Administração Municipal.
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RESULTADOS 
DA GESTÃO
2015
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A Administração, por meio da Secretaria Municipal da Saúde - SMS, 

atua de forma ativa para ampliar o acesso e melhorar a resolutividade 

do sistema de saúde oferecido à população. Em 2015, algumas ações 

foram implantadas e outras renovadas para que os aracajuanos tivessem 

maiores opções de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde - UBS, 

nos Hospitais Municipais e em toda Rede Municipal de Saúde. Toda a 

ação desenvolvida é pensada com foco no cidadão, buscando atender a 

demanda por serviços de saúde, sejam eles exames, consultas, cirurgias 

ou ações preventivas, a exemplo de vacinação, controle e combate de 

pragas, fiscalização sanitária, dentre outras. 

SAÚDE
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Atualmente, 10 Unidades Básicas de Saúde – UBS estão contempladas com o horário 

estendido, o que corresponde a um percentual de aproximadamente 23% das unidades.  

Com esta iniciativa, até novembro de 2015, foram registrados neste horário mais de 

162 mil atendimentos nas seguintes UBSs: José Augusto Barreto (Japãozinho), José 

Machado de Souza (Santos Dumont), Hugo Gurgel (Coroa do Meio), Onésimo Pinto 

(Jardim Centenário), Celso Daniel (Santa Maria), Augusto Franco (Augusto Franco), 

Joaldo Barbosa (América), Carlos Fernandes de Melo (Lamarão), Dona Sinhazinha 

(Grageru) e Dona Jovem (Industrial).

CIRURGIAS DE CATARATA 

Outra importante iniciativa da atual administração foi à implantação da Central de 

Regulação de Cirurgias Eletivas que tem por finalidade reduzir o tempo de espera 

por procedimentos. Em 2015, a secretaria conseguiu reduzir consideravelmente a fila 

de espera de pacientes com catarata. Ao todo, 636 pacientes foram submetidos ao 

procedimento em oito clínicas cadastradas para a execução das operações.

A Central de Regulação de Cirurgias Eletivas é uma das ações mais incisivas da 

gestão, que reordenou alguns procedimentos para que os atendimentos que estavam 

paralisados voltassem a ser realizados.

COMBATE AO AEDES AEGYPTI

Em 2015, várias ações foram intensificadas no combate ao mosquito Aedes Aegypti, 

transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya, dentre estas, a investigação dos casos 

de microcefalia, a atenção às crianças que nasceram com a doença, bem como o 

acompanhamento às gestantes.

Dentre as medidas adotadas está o protocolo de atendimento às gestantes, através 

das Unidades Básicas de Saúde, com a realização dos exames necessários durante 

o pré-natal e inclusive a distribuição de repelentes. Também foi definido protocolo 

de atendimento aos bebês com microcefalia, desde a investigação das causas até 

o apoio das consultas especializadas, exames e serviços recomendados para o 

acompanhamento de cada um deles.

Em dezembro, o Município promoveu uma capacitação para cerca de 100 militares do 

28º Batalhão de Caçadores (BC), visando prepará-los para os trabalhos de combate 

ao mosquito, junto às equipes de agentes de Endemias e Agentes Comunitários de 

Saúde.

CAMPANHA ZERO FILA

No decorrer de 2015, a Administração Municipal implantou a campanha “Zero Fila”, 

que tem como objetivo orientar a população para que confirme suas consultas e 

exames na UBS. Dos 159 mil exames e consultas que estavam na fila de espera, 

56% foram cancelados por falta de confirmação, trazendo com isso uma agilidade nos 

procedimentos médicos para a população. Essa iniciativa proporcionou uma redução 

no absenteísmo que era cerca de 30% em 2014, passando para 15% em 2015.

INFRAESTRUTURA DOS 
ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

Para garantir um melhor atendimento para a população aracajuana, foram investidos 

aproximadamente R$ 1 milhão nas reformas do Centro Especializado em Reabilitação 

(Siqueira Campos) e o Centro de Atenção Psicossocial David Capistrano (Atalaia).

Ainda no esforço de melhorar a oferta dos serviços de saúde, iniciou a construção de 

novas UBS e da primeira Maternidade Pública Municipal.

Fonte: ASCOM/SMS

Figura 1 – Atendimento no Horário Estendido

HORÁRIO ESTENDIDO 

Dentre as ações colocadas em prática, destaca-se a implantação do Horário Estendido 

das 17h às 20h, que visa ampliar o atendimento aos cidadãos na Atenção Básica. 
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de observação, espaço para reuniões e recepção. Além 

de elevador para melhor acessibilidade da população 

aos serviços de saúde.

UBS AMÉLIA LEITE NO 
BAIRRO SUISSA

Outra obra de impacto social é a construção da 

UBS Amélia Leite no Bairro Suissa, a qual está em 

andamento com 80% dos serviços executados.   

O empreendimento, com aproximadamente 440 m² 

de área construída, totaliza um investimento de quase 

R$ 700 mil, provenientes do Ministério da Saúde, 

através do PAC 2 e contrapartida do Município.

O projeto prevê uma edificação de acordo com 

as normas de acessibilidade e dispõe de sete 

consultórios, sala de esterilização, sala de 

observação, farmácia, consultório odontológico, sala 

de acolhimento, sala de vacina, curativo e aerossol, 

sala administrativa, espaço para reuniões e recepção. 

A área externa contempla estacionamento, jardins e 

áreas verdes. 

Fonte: ASCOM/SMS

Figura 2 – UBS Oswaldo Leite no Bairro Santa MariaUBS OSVALDO LEITE NO 
BAIRRO SANTA MARIA

A atual gestão inaugurou a Unidade Básica de Saúde 

Osvaldo Leite no Bairro Santa Maria, visando melhorar 

a estrutura física e expandir o número de atendimentos. 

A nova unidade, com aproximadamente 542m² de 

área construída, abrigará quatro equipes de Atenção 

Básica. O prédio dispõe de nove consultórios, sala de 

esterilização, farmácia, consultório odontológico, sala 

de acolhimento, sala de vacina, curativo e aerossol, 

sala administrativa, sala de observação, espaço para 

reuniões e recepção. 

Foram investidos mais de R$ 1 milhão, sendo cerca 

de 50% com recursos próprios e o restante oriundo do 

Ministério da Saúde, através do Programa de Aceleração 

do Crescimento 2 – PAC 2.

Fonte: ASCOM/SMS

Figura 3 – UBS Max Carvalho, no Bairro Ponto NovoUBS MAX CARVALHO NO 
BAIRRO PONTO NOVO

Foi iniciada a construção da UBS Max Carvalho no Bairro 

Ponto Novo que abrigará quatro equipes de Atenção 

Básica, que tem por objetivo promover a saúde coletiva. 

A obra com investimentos de aproximadamente R$ 1 

milhão encontra-se com 80% dos serviços executados. 

O espaço contará com dois pavimentos com área 

construída de quase 792m². A unidade de saúde contará 

com nove consultórios, sala de esterilização, farmácia, 

consultório odontológico, sala de acolhimento, sala de 

vacina, curativo e nebulização, sala administrativa, sala 

UBS NO BAIRRO 
BUGIO

Continuando os investimentos em saúde, a atual 

gestão está construindo uma nova Unidade de 

Saúde no Bairro Bugio. Para a execução desse 

empreendimento, a prefeitura disponibilizará cerca 

de R$ 1 milhão, sendo com recursos oriundos 

do Ministério da Saúde, através do PAC 2, e 

contrapartida do Município.

O projeto prevê a construção de uma unidade de 

saúde para quatro equipes de saúde da família. 

O prédio, com dois pavimentos, é composto por 

nove consultórios, sala de esterilização, farmácia, 

consultório odontológico, sala de acolhimento, 

sala de vacina, curativo e nebulização, sala 

administrativa, sala de observação, espaço para 

reuniões e recepção.  Além de elevador para melhor 

acessibilidade da população aos serviços de saúde.
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CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE MUNICIPAL NO 
BAIRRO 17 DE MARÇO

REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - REAP

A gestão municipal desenvolve, através da REAP, um conjunto de ações de promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação de saúde no âmbito individual e coletivo. É composta por 43 UBSs, 137 Equipes de Saúde da Família 

- ESF, 73 Equipes de Saúde Bucal - ESB e 849 Agentes Comunitários de Saúde - ACS, modalidade I, implantadas 

no âmbito do Programa Saúde da Família – PSF, perfazendo em média uma proporção de uma equipe de saúde 

bucal, para duas equipes de saúde da família.

Figura 4 – Programa de Saúde Bucal - Sorria Aracaju

Fonte: ASCOM/SMS

Com o intuito de proporcionar um melhor atendimento e assistência às mulheres aracajuanas, principalmente 

as mais carentes, a atual gestão iniciou a Construção da Maternidade Municipal no Bairro 17 de Março. Serão 

investidos mais de R$ 11 milhões com recursos oriundos do Ministério da Saúde e do Fundo Municipal de Saúde.

O projeto de construção da maternidade está distribuído em quatro pavimentos numa área de aproximadamente 

9.502,61m², sendo 5.928,65m² de área construída, com as seguintes características projetuais: 50 leitos de 

alojamento em conjunto, 05 quartos PPP (pré-parto, parto e pós-parto), 02 salas cirúrgicas, 10 leitos de Unidade 

de Tratamento Intensivo - UTI neonatal, 15 leitos de Unidade de Cuidado Intensivo - UCI, leitos de observação, 

aplicação de medicamento, além de todos demais ambientes necessários para seu pleno funcionamento.

A implementação do serviço de maternidade ampliará o acesso e proporcionará atendimento digno e humanizado, 

com adequada vinculação da gestante ao local de parto, presença do acompanhante de livre escolha, e direito do 

recém-nascido à assistência neonatal humanizada e segura.

Núcleo de Apoio de Saúde da Família – NASF

Para ampliar efetivamente a resolutividade e a 

qualidade da Atenção Primária, a atual Administração 

implantou o NASF desde 2013, que é composto 

por 52 profissionais de diferentes profissões e/ou 

especialidades, dentre eles: fisioterapeutas, psicólogos, 

nutricionistas, fonoaudiólogos, farmacêuticos e 

terapeutas ocupacionais, distribuídos em nove equipes 

que atendem em 23 UBS’s.

Dentre as atividades desenvolvidas por estes 

profissionais estão ações preventivas, ações de 

promoção, atendimentos individuais, coletivos, familiares 

e compartilhados, rodas de conversa e palestras 

com temas relacionados à saúde. Até novembro de 

2015, as consultas individuais ultrapassaram 13 mil 

atendimentos.

Programa Saúde da Família - PSF

No âmbito deste programa, foram realizadas 

214.214 consultas médicas, incluindo médicos do 

Programa Saúde da Família - PSF, ginecologista e 

pediatras, abrangendo uma cobertura da atenção 

básica de 86,6% da população. Dentre outros 

serviços destacamos: 112.869 aferições de pressão 

arterial, 31.073 testes de glicemia capilar e aplicação 

de 300.698 vacinas para o controle de diversas 

doenças.

Programa Saúde Bucal – PSB

Outra iniciativa importante desenvolvida na atual gestão, 

diz respeito ao Programa de Saúde Bucal, Sorria Aracaju, 

que realizou mais de 108 mil atendimentos, incluindo 

procedimentos preventivos, curativos e cirúrgicos, 

buscando a melhoria das condições de saúde bucal do 

cidadão aracajuano. 

Trabalhando com ações educativas e preventivas, dentre 

elas: escovação dental supervisionada, aplicação tópica 

de flúor gel e exame bucal, as Equipes de Saúde Bucal 

da atenção primária beneficiaram 62 mil usuários. Com 

o objetivo de prevenir o aparecimento de cáries e evitar 

extrações dentárias, foram realizadas 2.114 aplicações e 

42.701 restaurações. 

Além destas ações, a Saúde Bucal de Aracaju priorizou os 

grupos de risco, realizando mais de 21 mil atendimentos 

entre gestantes, idosos, pacientes especiais e crianças 

de zero a cinco anos.
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A Saúde de Aracaju registrou queda no número de mortalidade 

materna. Até o início de dezembro foi registrado apenas um caso. 

Enquanto que em 2014 foram registrados quatro casos. Este índice 

deve-se às ações realizadas pela Administração Municipal que tem 

focado nos acompanhamentos das gestantes, dentre elas: realização 

de exames de prevenção, qualificação dos profissionais que realizam 

o pré-natal, além da criação do ambulatório de pré-natal de auto-

risco que funciona no Centro de Especialidades Médicas – CEMAR, 

localizado no Bairro Siqueira Campos.

A diminuição da taxa de mortalidade materna também foi 

decorrente do aumento dos profissionais da saúde, pois com isso o 

Município conseguiu reduzir o tempo do agendamento e garantiu o 

acompanhamento da gestante de forma mais rápida e eficiente. 

Com relação às consultas médicas para o público infantil, foram 

realizadas quase 93 mil, que contribuíram para melhorar de maneira 

efetiva a saúde da criança. 

Ainda no tocante à saúde da criança, foram realizados 9.993 testes, 

sendo 4.152 de pezinho e 5.841 da orelhinha.

Com o intuito de chamar a atenção sobre a importância do aleitamento 

materno, o Município promoveu a 1ª Vitrine Viva de Amamentação 

com a finalidade de comemorar mais uma Semana Mundial da 

Amamentação – SMAM, que teve como tema: “Amamentar e Trabalhar 

– podemos conseguir”. Esta ação teve por finalidade apoiar a mãe 

trabalhadora que amamenta e sensibilizar os empregadores para a 

implantação de Salas de Apoio à Amamentação.

Projeto Corujinha

Em 2015 foram administradas as primeiras vacinas aos recém-

nascidos de todas as maternidades públicas e particulares de Aracaju 

e a mega dose da Vitamina “A” a 100% das puérperas. Esse projeto 

tem por finalidade estimular a humanização da assistência dentro das 

maternidades de Aracaju, com ênfase no cuidado ao recém-nascido e 

seus familiares.

A Prefeitura Municipal de Aracaju, através do Programa de Atenção 

à Saúde da Mulher, busca qualificar as ações voltadas ao cuidado 

da mulher na prevenção do câncer de colo do útero e de mama, 

na garantia dos direitos sexuais e reprodutivos e na melhoria da 

assistência à gestante no ciclo gravídico puerperal, além dos cuidados 

relativos às DST/ AIDS.

Dentro do escopo do programa, foram realizados mais de 60 mil 

exames, dentre eles: citopatológico, mamografia, consulta de pré-

natal, teste rápido de gravidez, HIV e de detecção de sífilis, visando à 

promoção e a prevenção da saúde da mulher.

Em outubro, diversos profissionais ofereceram serviços de saúde aos 

moradores do Bairro 17 de Março. A ação, que fez parte da Campanha 

Outubro Rosa, teve o objetivo de alertar a população sobre os cuidados 

e a forma de prevenção contra o câncer de mama. Na ocasião foram 

realizados 1.931 procedimentos, dentre eles: 340 testes de HIV e 

Sífilis, 168 aferições de pressão arterial, 113 testes de glicemia, 183 

exames de lâmina, 212 exames das mamas, 43 testes de gravidez, 12 

consultas de pré-natal de primeira vez, 146 medicamentos distribuídos, 

91 doses de vacinas aplicadas, 55 marcações de mamografias, 268 

atendimentos médicos, 11 palestras sobre saúde bucal e a atualização 

de aproximadamente 300 cartões do Sistema Único de Saúde – SUS.

ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA, 
ADOLESCENTE E JOVEM

ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER
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REDE DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL – REAPS

A rede é responsável pelos serviços especializados para o atendimento às pessoas com 

transtorno mental em quadros graves, incluindo os decorrentes do uso abusivo de álcool 

e outras drogas.

Os serviços que compõem essa rede de cuidados são os Centros de Atenção Psicossocial 

– CAPS, as Residências Terapêuticas – RT e a Estratégia de Redução de Danos. Além 

disso, a REAPS conta com outros serviços da rede de saúde para ofertar assistência 

integral para hospitais, UBSs, emergência, entre outros.

Em outubro, os 20 novos integrantes da REAPS participaram da “Oficina de Formação 

sobre Saúde Mental”, visando preencher a demanda profissional existente dentro da 

ATENÇÃO À SAÚDE
DO IDOSO

A atual administração desenvolveu ações direcionadas à 

prevenção e controle das doenças e agravos crônicos não 

transmissíveis (DCNT) prevalentes na população adulta 

(maior de 20 anos) e dos fatores de risco relacionados 

a estas doenças. Foram realizados monitoramento e 

controle da hipertensão e diabetes, saúde do idoso, 

obesidade, ambulatório de tratamento de feridas (pé 

diabético), ambulatório de endocrinologia e monitorização 

glicêmica.

REDE DE ATENÇÃO
ESPECIALIZADA – REAE

Em 2015, a gestão municipal desenvolveu várias ações, mediante a prestação de 

serviços especializados nos níveis de média e alta complexidade, visando promover 

a atenção integral à saúde da população.  Dentre elas, foram realizadas 123.458 

consultas em diversas especialidades médicas: ginecologia para as pacientes que 

foram classificadas como pré-natal de alto risco, mastologia, pediatria, endocrinologia, 

gastroenterologia, otorrinolaringologia, fisioterapia, dermatologia, cardiologia, ortopedia, 

urologia, pneumologia, oftalmologia, acupuntura, homeopatia, angiologia, nefrologia, 

neurologia, reumatologia, pneumologia e especialidades odontológicas.

Figura 5 – Oficina de Formação sobre Saúde Mental

Fonte: ASCOM/SMS

rede. Na ocasião foi traçado o histórico deste tema com 

foco no Brasil, passando pelos marcos políticos, os 

dispositivos clínicos, além dos detalhes sobre a estrutura 

física da REAPS em Aracaju.
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Fonte: ASCOM/SMS

Figura 6 – Atendimento realizado pelo Transporte Social

Programa de Redução de Danos – PRD

A REAPS também possui o Programa de Redução de Danos - PRD, cujos 

agentes trabalham diretamente nas áreas onde o uso de drogas é mais 

intenso, realizando um trabalho de educação em saúde. Foram realizadas 

mais de 8 mil intervenções/atendimentos com usuários de drogas, pessoas 

em situação de rua e profissionais do sexo.

  Fonte: REAPS/SMS * Dados até setembro/2015

Tabela 1 – Serviços Realizados nos CAPS em Aracaju - 2015

REDES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – REUE

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS

Ainda referente às ações voltadas aos cuidados em saúde mental, os CAPS 

acompanharam, mensalmente, em média 2.763 pessoas com transtorno 

mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso abusivo 

de álcool e outras drogas; acolheram nos serviços 746 novos usuários; 

realizaram 7.020 atendimentos e 478 visitas médicas. Além disso, 386 

usuários dos serviços utilizaram o acolhimento noturno até setembro.

Compõe esta rede o Hospital Municipal Desembargador Fernando 

Franco situado no Conjunto Augusto Franco, com oferta de serviços 

em atendimento clínico, cirurgião e pediatria, e o Hospital Municipal 

Dr. Nestor Piva situado na Zona Norte do Município de Aracaju, porta 

aberta para o atendimento de urgência clínica, cirúrgica, ortopédica e 

de odontologia. Ambos são equipados com serviço de imagem, além de 

serviço de laboratório.

No decorrer de 2015 foram realizados 249.032 atendimentos, sendo 

100.978 no Hospital Municipal Fernando Franco, Zona Sul, e 148.054 no 

Hospital Municipal Nestor Piva, Zona Norte.

Urgência Odontológica 

A Prefeitura Municipal de Aracaju é a única do Estado de Sergipe a 

disponibilizar o serviço de urgência odontológica que funciona no Hospital 

Municipal Nestor Piva, localizado na Zona Norte. Até novembro de 2015 

foram realizados 2.244 atendimentos.

Transporte Social

Com a intenção de ampliar o transporte social, a atual gestão adquiriu novas 

ambulâncias. Até Outubro de 2015, o serviço de remoção realizou 70.820 

remoções ou deslocamentos, beneficiando os usuários especiais e crônicos 

do Município de Aracaju, cadastrados e agendados, para os tratamentos de 

hemodiálises, fisioterapias, oncologias, revisões ortopédicas, consultas e 

altas de usuários acamados.
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A estratégia para a saúde em Aracaju enfoca a 

regularização dos produtos farmacêuticos para que sejam 

acessíveis à população de maneira eficiente, garantindo 

a sua qualidade e o seu uso correto/racional.

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Fonte: ASCOM/SMS

Figura 7 – Atendimento realizado pelo CTA 

Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA

O CTA Itinerante funciona com um veículo que circula por 

vários bairros da cidade. Até outubro, o programa atendeu 

3.500 pessoas e realizou 9.412 testes rápidos, dentre 

estes: 291 tiveram resultados reagentes (positivos); 3.946 

foram para detecção de HIV (com 22 reagentes); 3.432 

de Sífilis (com 256 reagentes); 486 testes de Hepatite B 

(9 reagentes) e 1.257 testes de Hepatite C (4 reagentes).

Os pacientes detectados com resultados positivos foram 

encaminhados ao tratamento especializado, que funciona 

no CEMAR localizado no Bairro Siqueira Campos.

Com o intuito de melhorar a assistência prestada aos 

aracajuanos, a Administração investe mensalmente em 

torno de R$ 1,2 milhão na aquisição de medicamentos. 

Essa iniciativa regularizou o abastecimento de 

medicamentos em aproximadamente 90% em 2015.

A gestão Municipal promoveu uma ação preventiva de 

saúde para os funcionários da Empresa Municipal de 

Obras e Urbanização - EMURB. Nesta foram ofertados 

mais de 400 testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite B. A 

iniciativa fez parte das comemorações ao Dia Mundial de 

Luta contra a Aids e também das inúmeras parcerias, que 

foram formadas durante o ano entre o Programa DST/

Aids e as empresas que se preocupam com sua equipe 

de trabalho.
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Academia da Cidade

O Programa Academia da Cidade integra diversas ações voltadas à prática de 

atividades físicas e socioculturais e ao incentivo à alimentação saudável, gerando 

ambientes comuns de inclusão social para a prática de exercícios físicos, de 

cultura e lazer, além da prevenção de doenças não-transmissíveis, a exemplo da 

hipertensão e diabetes. 

Em 2015, a atual Administração inaugurou 3 novos polos de Academia da Cidade 

localizados no Conjunto Tiradentes, Bairro Mosqueiro e Povoado Areia Branca, 

e reativou outro no Bairro 18 do Forte, que somados aos existentes totalizam 24 

polos distribuídos pela capital sergipana. Outrossim, foram investidos cerca de R$ 

100 mil na aquisição de estepes, colchonetes, halteres, caneleiras, faixas elásticas, 

tensiômetros, estadiômetros, estetoscópios e equipamentos de som, para melhor 

equipar as academias.

Atualmente, o programa beneficia diariamente 2.000 usuários, contribuindo para 

a redução de doenças crônicas não transmissíveis. Isso representou um aumento 

de aproximadamente 35% em relação ao ano anterior, que tinham 1.500 pessoas 

matriculadas.

Fonte: ASCOM/SMS

Figura 8 – Projeto Academia da Cidade

Fonte: ASCOM/SMS

Figura 9 – Atendimento do Programa Saúde na Escola 

PROMOÇÃO À SAÚDE

As atividades desenvolvidas neste programa são desde a ioga até a aeróbica. O 

projeto cria um espaço que promove convívio social, sempre atento à saúde dos 

participantes.

Programa Saúde na Escola – PSE 

O Programa Saúde na Escola tem como objetivo contribuir para a formação 

integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à 

saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o 

pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes da Rede Pública de ensino.

Dentro do escopo do programa, foram realizadas atividades educativas, 

seminários e palestras sobre alimentação saudável e saúde sexual, além de 

exames oftalmológicos, avaliação de saúde bucal e avaliação antropométrica 

com aproximadamente 20.000 alunos matriculados em 52 escolas, sendo 41 da 

Rede Municipal e 11 da Estadual.
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Fonte: ASCOM/SMS

Figura 10 – Apresentação do Grupo Sons do SUS 

O NUPRIN tem como objetivo fortalecer as ações usando ferramentas para melhorar a qualidade do atendimento aos 

usuários. Utilizando recursos da Política de Educação Popular em Saúde, do pensamento criativo e os próprios dispositivos 

da Política Nacional de Humanização, como ferramentas para facilitar a roda de interação, produzir conhecimentos, fortalecer 

e qualificar os processos de trabalho.

O grupo “Sons do SUS” faz parte do NUPRIN e é composto por profissionais de diversas áreas como arte, educação, 

musicista, artista plástico, dentre outros. Atua através de uma intervenção melódica que estabelece uma comunicação 

entre os trabalhadores, os familiares e os usuários do SUS em Aracaju. A música é levada para todos os ambientes da 

saúde, tanto nos hospitais, como nas Unidades de Saúde e nos Centros de Especialidades. A ação consegue atingir 

públicos de todas as idades através desta linguagem universal, levando harmonia a quem mais necessita.

NÚCLEO DE PROJETOS 
INOVADORES – NUPRIN
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A Secretaria Municipal da Educação - SEMED tem por competência 

prestar apoio e assistência direta e imediata ao Chefe do Poder 

Executivo na área de Educação e política educacional; organizar e 

gerenciar o Sistema Municipal e executar as atividades de ensino, 

observada na Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB e demais 

legislações aplicáveis. Programar e operacionalizar a política do 

magistério; promover a administração das Unidades Escolares da 

Rede Pública Municipal de Ensino e exercer, na forma da Lei, o 

controle e fiscalização do funcionamento dos estabelecimentos de 

ensino público e particular. 

Atualmente, o Município possui 74 unidades de ensino com a oferta 

de educação infantil (creche e pré-escola), ensino fundamental e 

educação de jovens e adultos para um público de 30.693 alunos. 

A Prefeitura conta ainda com um Centro de Apoio aos Alunos com 

Deficiência Visual que atende aos alunos cegos ou com baixa visão, 

matriculados em escolas de todo o Estado de Sergipe, um Centro 

de Formação Profissional para capacitação dos servidores e uma 

Casa de Ciência e Tecnologia aberta a toda população com oferta de 

conhecimentos e experimentos na área científica.

EDUCAÇÃO
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Fonte: MEC/INEP. Minicenso 2015 - Dados fornecidos pelas escolas, no mês de abril 2015.

Tabela 2 - Demonstrativo de Matrículas do Ensino Infantil, 
Fundamental e EJA Em Aracaju – 2013 - 2015

Fonte: Censo Escolar da Educação Básica - 2013 e 2014 - MEC/INEP.

Tabela 3 - Taxas de Rendimento e Abandono do Ensino Fundamental Regular 
da Rede Municipal de Aracaju - 2013 e 2014

Conforme tabela abaixo, o Município de Aracaju elevou o número de matrículas em 2015. Foram cerca de 1.500 novos 

alunos matriculados nas escolas, uma perspectiva que deverá ser ampliada em 2016 com a entrega de novas unidades 

de ensino.

Além de ampliar o número de vagas, a Prefeitura Municipal melhorou o trabalho desenvolvido nas escolas, fato 
evidenciado na melhoria do fluxo escolar, conforme tabela 2. Essa tabela mostra o comparativo entre 2013 e 2014 
através do qual é possível verificar a melhoria da aprovação em todos os anos do Ensino Fundamental, uma prova que 
os alunos estão aprendendo cada vez mais e melhor.

PROGRAMA DE TECNOLOGIA DE
GESTÃO DAS ESCOLAS - PROTEGE

A melhoria nos indicadores de qualidade da educação municipal é fruto de uma série de ações implementadas de 

maneira articulada e com uma visão de futuro baseada na inovação. Exemplo desta articulação foi a criação do 

Programa de Tecnologia de Gestão das Escolas - PROTEGE, que engloba diferentes ações, projetos e parcerias que 

estão transformando a educação municipal. 
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Fonte: MEC/INEP. Nota: * Nível 1 e 2, quanto menor melhor; Nível 3, 4 e 5 quanto maior melhor. 
†Não há comparativo referente à escrita em virtude da mudança na escala de proficiência

Tabela 4 - Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA Demonstrativo do 
Crescimento por Nível de Proficiência em Leitura, Escrita e Matemática na Rede 
Municipal de Aracaju – 2014

Fonte: MEC/INEP. Nota: Nível 1 e 2, quanto menor melhor; Nível 3, 4 e 5 quanto maior melhor.

Tabela 5 Avaliação Nacional da Alfabetização - ANA no Município de Aracaju - 2014

Programa de Ensino e Aprendizagem Estruturado

Desde 2013, as Unidades de Ensino jurisdicionadas à 

SEMED, de forma sistematizada, aplicam o Programa 

de Ensino e Aprendizagem Estruturado, com foco 

primordial e prioritário na alfabetização, iniciando o 

trabalho desta habilidade na Educação Infantil – Pré-

escola – consolidando a competência até o 5º ano do 

Ensino Fundamental e cumprindo Currículo Único, do 

6º ao 9º ano, como meios para promover o letramento e 

numeramento adequados à efetivação das habilidades e 

competências dos alunos do ensino regular, primordiais à 

continuidade da formação básica educacional.

Iniciando na Educação Infantil – pré-escola, os anos 

iniciais do Ensino Fundamental, o Programa de Ensino 

Estruturado, com foco na alfabetização, na leitura, na 

matemática e nas ciências da natureza, é aplicado, 

anualmente, para dinamização do padrão de eficácia e 

eficiência da Rede.

Nas turmas de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, o 

Programa Estruturado de Ensino é executado de acordo 

com o Programa de Conteúdos Curriculares construído 

pelos Professores da Rede durante as Horas de Estudo, 

articulado com programa de ensino instituído pela 

SEMED. 

O resultado do trabalho pode ser visualizado também 

através da Avaliação Nacional de Aprendizagem - ANA, 

realizada anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas em Educação - INEP com os alunos do 3º 

ano do Ensino Fundamental de todo o país. Nela são 

evidentes os avanços dos alunos da Rede Municipal nas 

áreas de leitura, escrita e cálculo. Como observamos nas 

tabelas 4 e 5, o crescimento ocorreu em todos os níveis.

Coordenadores, diretores, professores e gestores estão 
conscientes de que a situação ainda não é a ideal, mas 
se entusiasmam ao ver que estão no caminho certo para 
chegar a uma educação pública de excelência. Com 
isso a população aracajuana tem a garantia que seus 
filhos recebem uma educação cada vez melhor que 
possibilitará um futuro com maiores oportunidades de 
sucesso profissional.
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Programa Estruturado - Prova Brasil 

O trabalho de apoio pedagógico desenvolvido em 

2015 pela Prefeitura Municipal buscou, em particular, a 

promoção de capacitações para as disciplinas: português, 

matemática e ciências com o objetivo de alcançar um bom 

resultado na Prova Brasil e melhorar o nível intelectual 

dos alunos. A Prova Brasil é realizada a cada dois anos 

com alunos do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental de 

todo o país, sendo um dos indicadores utilizados para 

o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica - IDEB.

Como forma de identificar as dificuldades dos alunos e 

promover ações para superá-las, a Prefeitura realizou 

no início do ano letivo uma avaliação para verificar o 

nível de desenvolvimento dos alunos nas disciplinas de 

português, matemática e ciências. Após o diagnóstico, as 

ações de formação continuada com os professores foram 

direcionadas para a criação de estratégias de melhoria 

dos resultados observados.

Esse trabalho articulado culminou com a realização da 

Olimpíada do Conhecimento em outubro. Uma maneira 

lúdica, criativa e descontraída de revisar conteúdos de 

português e matemática trabalhados em sala de aula. 

A Olimpíada contou com a participação de 1.000 alunos 

dos anos finais do Ensino Fundamental num momento 

diferenciado de aprendizagem.

Fonte: Acervo SEMED

Fonte: Acervo SEMED

Figura 11 – Revisão para Prova Brasil com alunos do 9º ano no 
Auditório Antônio Vieira Neto

Figura 12 – Olimpíada do Conhecimento



30 RELATÓRIO DE GESTÃO 2015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Gestão de Resultados / Pacto de Gestão 

Com a implantação da Lei Complementar nº 121, de 8 de 

Fevereiro de 2013, que dispõe sobre a Gestão Democrática 

das Unidades Escolares da Rede Pública de Ensino, foram 

estabelecidas, seguindo diretrizes da SEMED, metas que 

focam primordialmente índices de desempenho educacional 

e um conjunto de indicadores. As metas classificam-se em 

corporativas, locais e metas de autonomia.

Através da nova visão de gestão de resultados, ficou 

estabelecido como condição essencial para que a Direção 

Escolar assuma suas funções na Unidade de Ensino 

Fonte: Diário Oficial do Município

Tabela 6 - Pontuação Atingida pelas Escolas 
Municipais de Aracaju no Pacote de Gestão em 2014

Conselhos Escolares

Para garantir a mudança no processo de gestão 

democrática das escolas e implantar ações como o pacto 

de gestão, a Prefeitura Municipal realizou eleição para 

73 Conselhos Escolares da Rede Municipal de Ensino, 

seguindo o disposto na Lei nº 121/2013. 

Após eleitos, todos os conselheiros foram capacitados 

sobre a legislação educacional, o papel de cada membro 

do conselho e o processo de execução financeira das 

escolas. Com isso estarão preparados para exercer suas 

funções com eficiência.

 

Diário de Classe Eletrônico

No âmbito do PROTEGE, a Prefeitura de Aracaju ofereceu 

em todas as escolas o aplicativo Diário de Classe 

Eletrônico. O programa funciona a partir da entrega de 

um tablet a todos os professores, com acesso a ambiente 

wi-fi e/ou internet móvel 3G irrestrito, como também 

aplicativo com uma biblioteca virtual (Nuvem de Livros) 

com acervo mínimo de 11.500 livros variados, vídeos, 

firmar o Pacto de Gestão com a SEMED, constituindo-

se como um instrumento fundamental para o alinhamento 

dos Projetos Político Pedagógico - PPP das escolas, com 

diretrizes e índices de desempenho educacional auferidos 

no âmbito Municipal e/ou Federal. 

Em 2015, a Prefeitura Municipal divulgou o resultado do 

primeiro ciclo avaliativo do pacto de gestão com resultados 

muito positivos. Das 74 escolas municipais, 66 atingiram 

ou superaram o percentual de 70% das ações pactuadas, 

ou seja, cumpriram os objetivos de melhoria do trabalho 

pedagógico, desenvolveram ações em parceria com a 

comunidade, ampliaram o cuidado com o meio ambiente 

e com a saúde dos alunos, dando transparência a gestão 

dos recursos recebidos.

Com o resultado atingido, diretores, coordenadores 

pedagógicos e secretários escolares, receberam uma 

premiação total de R$ 820 mil. Uma forma de valorizar o 

trabalho desenvolvido e incentivar a ampliação das ações 

com foco permanente na qualidade do ensino ofertado 

aos alunos. 

audiolivros e um Portal específico para a Rede Municipal 

de Aracaju.

Utilizando uma senha pessoal, cada professor registra 

a frequência dos alunos, as atividades curriculares 

e extracurriculares do dia, as notas e observações 

pedagógicas individuais acerca do comportamento dos 

alunos no Diário Eletrônico. A cada registro de ausência do 

aluno, um Short Mensage Service - SMS é imediatamente 

disparado pelo sistema ao celular do responsável pelo 

aluno, informando de sua ausência e convidando-o a que 

compareça à escola. O sistema permite ainda que após o 

registro das notas dos alunos, os responsáveis também 

recebam o boletim escolar de cada estudante por SMS.

Com estes instrumentos, o Diário de Classe 

Eletrônico transforma-se num excelente sistema de 

acompanhamento do desempenho acadêmico dos 

alunos e de auxílio aos professores, uma vez que cada 

professor pode atualizar seus conhecimentos e métodos 

de ensino através da biblioteca de apoio. É a utilização da 

tecnologia como ferramenta de aprendizagem integrando 

o dia a dia das escolas municipais. 

Além dos benefícios citados, cada professor e a gestão 

das escolas podem requisitar do sistema os mais variados 

tipos de relatórios pedagógicos e gerenciais de sua unidade 

de ensino. A SEMED também possui acesso a variados 

relatórios, desde o andamento das ações de evolução no 

aprendizado por turma, ano, escola, ao acompanhamento 

da frequência e ausências dos alunos e professores, horas 

de estudos dos professores, entre outros.

Atualmente, o Diário Eletrônico está implantado em todas 

as unidades de ensino da Rede Municipal de Aracaju. Em 

2015, para melhorar sua eficiência, a Prefeitura qualificou 

a estrutura de rede lógica com estações em fibra 

óptica (backbone`s), em pontos estratégicos da cidade. 

Estas estações proporcionam uma internet com maior 

velocidade aos professores e servidores das escolas, que 

poderão utilizar todos os recursos tecnológicos do Diário 

de Classe Eletrônico.
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Olimpíadas de Jogos Digitais e Educação - OJE 

A preocupação da Prefeitura Municipal em utilizar a 
tecnologia para melhorar o aprendizado dos alunos não 
parou com o Diário de Classe Eletrônico. A gestão foi muito 
além com o estabelecimento de parceria para realizar a 
Olimpíada de Jogos Digitais e Educação - OJE, um jogo 
eletrônico à disposição dos alunos do 6º ao 9º ano, que 
motivados pelo desafio individual e/ou em equipe avançam 
nos níveis do jogo. Para isso, eles são motivados a estudar 
e pesquisar sobre temas ligados às disciplinas do Ensino 
Fundamental e a disputarem em equipes nos torneios 
mensais com pontuação cumulativa, finalizando os quatro 
melhores grupos numa grande olimpíada eletrônica com 
premiação e reconhecimento aos vencedores.

A Olimpíada é uma plataforma de aprendizagem lúdica 
dos conteúdos do Ensino Médio e Fundamental do 
Sistema Educacional Brasileiro, composta por uma rede 
social ramificada, missões baseadas em uma narrativa, 
torneios e serviços de monitoramento. Os desafios são 
apresentados em forma de mini-jogos, jogos textuais e 

enigmas (questões baseadas na matriz de competências 
do ENEM).

Com a Olimpíada, a Administração estimula as habilidades 
sócio-emocionais dos alunos, independe da série que 
eles estudam, e provoca a iniciativa da pesquisa, do 
conhecimento e da aprendizagem, chegando cada um 
dos alunos a acumularem a leitura de cerca de 3.000 
páginas de um livro padrão, sem que ele se enfade ou 
mesmo perceba. Ou seja, o conhecimento é desenvolvido 
de maneira lúdica e efetiva.

Em 2015, a Olimpíada beneficiou um público total de 
10.000 alunos do Ensino Fundamental através de 6 
torneios realizados no decorrer do ano letivo.

Por meio dos torneios, os alunos participantes da OJE 
puderam aprender os conteúdos escolares de maneira 
diferenciada, o que contribui para o melhor desempenho 
deles em sala de aula.

Fonte: Acervo SEMED

Figura 13 – Torneio final da Olimpíada de Jogos Digitais 
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Concurso Professor Show de Aula

O Concurso “Professor Show de Aula” inicia com a publicação de um 
Edital anual que apresenta 200 títulos de aulas de todas as disciplinas 
do currículo, com possibilidade de o professor, que faz a adesão às 
regras estabelecidas, elaborar aulas significativas em Power Point 
Template - PPT, que são analisadas e aprovadas por uma comissão 
de especialistas. 

O objetivo do concurso é montar um banco de aulas significativas 
e aprovadas. Sendo disponibilizado principalmente seu acesso aos 
docentes da Rede Municipal de Ensino. A cada aula selecionada, a 
Prefeitura premia o professor autor com R$ 600, podendo cada um 
deles chegar ao valor máximo de R$ 6 mil, por dez aulas aprovadas.

Em 2015 foram avaliados 304 resumos e 275 PPTs com 183 tópicos 
diferentes, distribuídos pelas 9 disciplinas ofertadas. Foram aprovados 
90,46% dos resumos submetidos para o concurso em 2015. Os 275 
resumos aprovados tiveram seus arquivos PPTs avaliados na segunda 
etapa do concurso. 

Através do concurso Show de Aula, a Prefeitura Municipal incentiva 
os professores a pesquisarem novos temas e estratégias de ensino 
que possibilitem a melhoria do trabalho docente. Com isso, as aulas 
nas escolas municipais são cada vez mais qualificadas e atrativas, 
garantindo o aprendizado dos alunos. Os resultados destas ações são 
evidenciados na elevação do nível de aprovação dos alunos da Rede 
Municipal e nas avaliações externas como a Avaliação Nacional da 
Alfabetização -ANA (tabelas 4 e 5).

Parceria com a Guarda Municipal

Esta ação integrante do PROTEGE demonstra a capacidade 
de articulação entre os diferentes órgãos da gestão municipal 

para garantir um serviço público de qualidade para a população 
aracajuana. Através da parceria foram disponibilizadas 5 viaturas 
aparelhadas com celular, disponíveis para o pelotão de Ronda 
Escolar, atuando nos 5 distritos, correspondentes aos Conselhos 
Tutelares. A Guarda Municipal vem dando cobertura a todas as 
escolas municipais, trabalhando com foco na segurança das 
escolas e no Projeto “Anjos Azuis” onde atua com peças teatrais 
promovendo a discussão sobre segurança, respeito, drogas, entre 
outros temas relevantes.

Com estas atividades, a Prefeitura garantiu maior tranquilidade e 
segurança para professores, alunos e familiares no desenvolvimento 
da prática pedagógica nas escolas municipais.

Formação Continuada

A formação continuada promovida pela Prefeitura Municipal aos 
profissionais da educação ocorre principalmente no Centro de 
Aperfeiçoamento e Formação Continuada da Educação Professor 
Fernando Lins de Carvalho - CEAFE. Um centro dotado de salas 
arejadas, biblioteca de apoio aos professores e laboratório de 
informática. É um espaço destinado a realização de atividades 
educativas, artísticas e culturais. Compete promover, assessorar, 
acompanhar e certificar eventos voltados à capacitação e treinamento 
dos educadores e servidores da Rede Pública Municipal de educação, 
tendo em vista a melhoria da qualidade do ensino.

Em 2015, foram realizados 70 eventos de qualificação para um público 
de 15.167 participantes. Dentre os eventos realizados predominaram 
as atividades referentes ao Programa de Formação Continuada para 
os professores da Rede Municipal com foco na melhoria do trabalho 
pedagógico ofertado nas escolas.
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CONSTRUÇÃO DE UNIDADES 
EDUCACIONAIS

REPASSE DE RECURSOS 
PARA AS ESCOLAS

Preocupada com a descentralização dos recursos e 
com a agilidade na prestação dos serviços públicos, 
a Prefeitura Municipal criou em 2013 o Programa de 
Repasse Financeiro às Escolas Municipais - PREFIN, 
que transfere recursos para os Conselhos Escolares 
realizarem pequenos serviços e adquirirem bens de 
consumo e capital que auxiliem na manutenção e no 
desenvolvimento de atividades pedagógicas.

São realizados 2 repasses anuais para todas as unidades 
escolares, além de repasses extras específicos para o 

Fonte: ASPLANDI/SEMED

Tabela 7 - Repasse de Verbas as Escolas Municipais de Aracaju 
através do PREFIN de 2013-2015

A Gestão Municipal investiu na ampliação do atendimento 
às crianças em idade de creche e pré-escola. No Bairro 17 
de Março está em fase final de construção uma unidade 
de ensino com capacidade para atender a 250 crianças 
de 0 a 05 anos de idade, beneficiando diretamente as 
mães e os pais que precisam trabalhar.

Com investimentos superiores a R$ 2,5 milhões, a nova 
creche terá ambientes essenciais para aprendizagem 

das crianças, como: salas de aula, biblioteca, sanitários, 
recreio coberto, refeitório, entre outros ambientes que 
permitem a realização de atividades pedagógicas, 
recreativas, esportivas e de alimentação, além das 
administrativas e de serviços.

A creche encontra-se em estágio avançado de construção 
com 95% dos serviços concluídos.

atendimento de demandas emergenciais das escolas ou 
atividades da Rede Municipal de Ensino (por exemplo, o 
Desfile Cívico). Os repasses extras são feitos mediante 
análise técnica e aprovação da Secretaria Municipal da 
Educação.

Em 2015, foram liberados através do PREFIN R$ 1,1 
milhão. Os repasses são ampliados anualmente à 
medida que as ações de acompanhamento e fiscalização 
dos gastos são aprimoradas. A tabela abaixo mostra a 
evolução nos repasses por ano.
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Considerando que planejamento consiste em uma grande tarefa de gestão e 

administração intimamente ligada com a preparação, organização e estruturação de um 

determinado objetivo, não dá para falar em gestão sem falar em planejamento. Assim, 

a Administração Pública Municipal visa propor medidas de aperfeiçoamento de gestão 

pública, quanto a aspectos de formulação, planejamento, coordenação, execução e 

monitoramento das políticas públicas municipais como forma de prever e organizar 

ações e processos que vão acontecer no futuro, aumentando a sua racionalidade e 

eficácia.

Com o objetivo de promover o planejamento, organização e controle das atividades 

concernentes ao desenvolvimento da cidade, a atual Administração, através da 

Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLOG desenvolveu 

vários projetos e ações de controle efetivo e melhoria do ambiente urbano.

A SEPLOG obteve através da aprovação da Lei Orçamentária Anual - LOA n° 4.606 

de 22 de Dezembro de 2014 um orçamento de R$ 1,7 bilhão para todo o Município de 

Aracaju. 

PLANEJAMENTO 
E GESTÃO
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PLANO DIRETOR

PROJETO DE REVISÃO E ELABORAÇÃO DE 
LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA

A revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

– PDDU está em andamento. O processo de revisão foi 

dividido em quatro etapas: 1 – Leitura participativa, 2 – 

Diagnóstico, 3 – Propostas para a cidade e 4 – Projeto 

de lei.

A primeira etapa subdividiu-se em: leitura técnica, 

realizada pela Equipe Técnica Municipal através do 

levantamento de dados, planos, projetos e ações, 

existentes atualmente no Município, em seus diversos 

órgãos e secretarias, para embasar a revisão; e a leitura 

comunitária, realizada por meio de sete Audiências 

Públicas Setoriais, para as quais foram convidados 

diversos segmentos da sociedade segundo a própria 

composição do que determina o Ministério das Cidades. 

A segunda etapa uniu os pontos levantados da leitura 

comunitária à leitura técnica num único documento 

denominado Diagnóstico Municipal, disponível para 

consulta no site da PMA. Tal documento foi apresentado 

em resumo à comunidade em nove audiências públicas, 

com o objetivo de que a população fizesse sugestões, 

análises e diagnosticasse a cidade na sua concepção, 

A dinâmica urbana de Aracaju transforma-se 

constantemente com o passar dos anos e para acompanhar 

este processo de forma adequada, compatível com o 

desenvolvimento da cidade, especialmente na parte 

urbanística, a Administração Municipal deu continuidade 

a revisão e elaboração de sua legislação urbanística. 

sendo posteriormente aberta uma plenária para um amplo 

debate. A equipe técnica incorporou à última revisão do 

diagnóstico alguns indicativos e sugestões oriundos das 

plenárias, valorizando a participação democrática dos 

cidadãos.

A terceira etapa referiu-se à discussão e pactuação de 

propostas e instrumentos a serem utilizados no PDDU, que 

foram amplamente discutidos internamente e finalizados 

num único documento contendo as propostas finais 

oriundas das discussões e das solicitações populares das 

etapas anteriores. 

Para a quarta etapa elaborou-se uma Minuta de Projeto 

de Lei, apresentada em mais nove audiências públicas, 

em outros bairros diferentes dos inicialmente visitados, 

para discussão e pactuação com a sociedade.

Por fim, foi elaborado o Projeto de Lei com a devida 

linguagem técnica e jurídica, o qual será enviado ao 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano - 

CONDURB e posteriormente à Câmara Municipal para 

deliberação. 

Um importante passo da atual gestão foi a revisão 

do Plano Diretor de Mobilidade Urbana, objetivando 

adequar o plano à cidade de uma forma mais ampla, 

bem como, preparar a cidade para o desenvolvimento 

futuro. 
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PROGRAMA
PROCIDADES/BID

Fonte: DPE/SEPLOG

Tabela 8 – Recursos do BID investidos 

O Programa Integrado de Desenvolvimento 

Urbano e Inclusão Social do Município de Aracaju - 

PROCIDADES/BID é fruto de Contrato de Empréstimo 

entre a Prefeitura Municipal de Aracaju e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento - BID, no valor 

total de US$60,5milhões, sendo US$30,25 milhões de 

financiamento e US$30,25 milhões de contrapartida. 

Está estruturado em três componentes: Urbanização 

Integrada; Mobilidade e Transporte; e Fortalecimento 

Institucional.

Nos últimos três anos, a Administração Municipal vem 

empreendendo um conjunto de ações para o pleno 

desenvolvimento das funções urbanas, seja através 

da execução de projetos de desenvolvimento urbano 

integrado, de melhoria do transporte e da mobilidade 

urbana, bem como do fomento ao desenvolvimento 

econômico local e do fortalecimento da gestão 

municipal.

Dentro do componente de Urbanização Integrada, 

encontra-se em andamento a execução da Dragagem 

do Canal Santa Maria e a elaboração dos projetos 

executivos para Restauração e Reforma do Palácio 

Inácio Barbosa. Ainda referente a este componente, 

merece destaque a reforma do Prédio da Antiga 

Alfândega, concluída em 2014, que transformou o local 

no Centro Cultural de Aracaju.

Em relação à Mobilidade e Transporte, vale ressaltar 

a conclusão do Complexo Viário Marcelo Déda 

que interligou os Bairros Jardins, Inácio Barbosa e 

Farolândia.

No que diz respeito ao componente Fortalecimento 

Institucional deu continuidade as seguintes ações:

• Sistema de Obras;

• Atualização da Planta de Valores de Aracaju;

• Estudos e Projetos referentes às seguintes 

consultorias: Análise Ambiental do Rio Poxim; 

Implantação do Museu; Avaliação Funcional 

Econômica e Regularização Fundiária;

• Sistema de Diário Oficial Eletrônico.

Com relação às contrapartidas do Contrato de 

Empréstimo, vale destacar que, até o momento, foi 

comprovado um montante superior a US$ 34,3 milhões 

em obras de urbanização e de mobilidade, dentre elas 

encontram-se em andamento a Infraestrutura nos Bairros 

Coqueiral e 17 de Março.
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PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA 
DA REGIÃO OESTE DE ARACAJU

A atual Gestão intensificou as ações para a formalização 
de outro contrato de empréstimo com o BID, denominado 
Programa de Requalificação Urbana da Região Oeste 
de Aracaju - Construindo para o Futuro, que tem como 
objetivo promover a melhoria da mobilidade urbana, 
com a Construção da Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek; a ampliação de áreas verdes e a melhoria 
do saneamento em bairros carentes do Município de 
Aracaju.

Dentre as ações realizadas em 2015, destaca-se a 
elaboração do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e 
Relatório de Impacto Ambiental – RIMA da Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek (Perimetral Oeste) e 
dos projetos executivos da Praça da Academia, Praça 
do Encontro, Casa de Apoio ao Idoso e o Centro de 
Referência de Assistência Social -CRAS no Bairro 17 de 

Março, além da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 
e Centro de Referência Especializada em Assistência 
Social –CREAS no Bairro Santa Maria.

O programa prevê também a Requalificação do Parque 
da Sementeira, que tem como objetivo a reorganização 
dos sistemas e dos espaços existentes, buscando 
conservar o que a tradição da ocupação urbana construiu 
como parte do processo cultural da cidade, incluindo 
estruturas e hábitos, mas abrangendo a recuperação do 
ambiente original que dá suporte à vida natural.

As intervenções propostas compreenderão toda a área do 
Parque da Sementeira, dividida em setores para facilitar 
a recomposição dos espaços ambientais, das estruturas 
administrativas, dos equipamentos para a prática 
esportiva e o lazer e para a reestruturação do Horto.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

A captação de recursos é um dos instrumentos do 
Planejamento Estratégico que propicia aos municípios 
o crescimento dos recursos destinados aos serviços 
públicos essenciais, tais como saneamento básico, 
educação, saúde, entre outros. Tais recursos são 
advindos das esferas Federal, Estadual e Municipal 
ou de financiadores nacionais e internacionais. O 
investimento e planejamento realizados nos últimos 

quatro anos resultaram num incremento de mais de R$ 
199 milhões no Município de Aracaju.

Em 2015, juntamente com diversas Secretarias 
Municipais, exceto as Secretarias de Saúde e 
Educação, foram incluídas cerca de 36 propostas em 
diversos Ministérios, totalizando R$ 38.317.385,17, 
entre repasse e contrapartida. Até Dezembro, 
algumas resultaram em pré-convênios, com recursos 
empenhados no montante de R$ 7.928.822,72.

Fonte: BID/SEPLOG

Figura 14: Parque da Sementeira – Vista Aérea Proposta
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REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

É importante também destacar o conjunto de ações administrativas e físicas 
realizadas pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – 
SEPLOG com o objetivo de orientar e efetivar a legalização de assentamentos 
informais e dos conjuntos habitacionais, construídos pela administração 
municipal, a fim de regularizá-los do ponto de vista jurídico. 

No tocante à Invasão São Carlos, localizada no Bairro Olaria, foram elaboradas 
30 escrituras e 66 dossiês encontram-se com documentação completa dos 
beneficiários para serem encaminhados ao cartório.

Atualmente estão sendo realizadas visitas no Bloco I, localizado no Bairro 17 
de Março, a fim de atualizar o cadastro das famílias e recolher a documentação 
necessária para fins de regularização fundiária.

PORTAL ARACAJU COMPRAS 

Outro fato importante foi à criação do Portal Aracaju Compras, que dispõe sobre a 

publicação prévia das aquisições a serem efetuadas no âmbito da administração 

direta, autárquica e fundacional do poder executivo municipal.

Fonte: CCL/SEPLOG

Tabela 9 – Economia Resultante dos 81 Pregões Finalizados

LICITAÇÕES 

A Prefeitura Municipal de Aracaju, através da SEPLOG, realizou 74 certames 
licitatórios em 2015, entre eles: concorrência pública, tomada de preços, 
pregão na forma eletrônica e presencial, visando atender as demandas das 
secretarias, como: merenda escolar, medicamentos, sinalização semafórica. 
Dentre as licitações foram finalizados 56 pregões eletrônicos e 25 presenciais 
totalizando uma economia de quase R$ 37 milhões para os cofres públicos, 
que corresponde a 62,56%.

CANAL SEPLOG/ORÇAMENTO 

A Gestão Municipal permite ao cidadão a interação online através do Canal 

SEPLOG/ORÇAMENTO possibilitando a inserção de sugestões em todas as 

áreas de responsabilidade da prefeitura. Essa iniciativa admite que a população 

participe, de forma rápida e prática, da elaboração do orçamento.

CONSULTA PÚBLICA LOA 2016

Visando atender o princípio constitucional da publicidade e transparência das 

ações da Prefeitura, a Administração realizou consulta pública para elaboração 

da Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício de 2016, a fim de garantir 

a participação popular, através da indicação de prioridades e apresentação de 

sugestões.

REAJUSTE SALARIAL 

A atual administração mesmo com uma redução de repasses do Fundo de 

Participação dos Municípios- FPM, em 2015, concedeu o reajuste de 5 % aos 

servidores públicos.

No tocante a valorização profissional dos professores, a atual gestão concedeu 

o reajuste salarial de 13,01%. Com o acréscimo, nenhum professor da rede 

municipal de ensino com carga horária de 40 horas semanais receberá salário 

inferior a R$ 1.918,20 de acordo com o Piso Salarial Nacional do Magistério.
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Fonte: CGGP/SEPLOG

Tabela 11 – Ingressantes em Funções Temporárias por 
meio de Processo Seletivo Simplificado

Fonte: CGGP/SEPLOG *Concurso com edital lançado em agosto/2013 ** 
Concurso com edital lançado em dezembro/2011

Tabela 10 – Ingressantes em Cargos Efetivos por meio de Concurso

Fonte: ASCOM/SEPLOG

Figura 15 – Apresentação do Coral Cantoria

NOMEAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE 
SERVIDORES 

Com o intuito de renovar e recompor o quadro de pessoal, a administração 
municipal nomeou 171 servidores efetivos, oriundos de concursos públicos e 

contratou temporariamente, 964 profissionais aprovados em processos seletivos.

ESTATUTO DO SERVIDOR 

Atendendo a uma antiga reivindicação dos servidores, a atual gestão deu continuidade 

à elaboração do novo Estatuto do Servidor Público Municipal, principal lei de regimento 

que garante melhorias e benefícios ao servidor. O estatuto está sendo elaborado 

conjuntamente pela administração municipal e membros de sindicatos, para garantir 

transparência e lisura.

CORAL CANTORIA 

O Coral de Vozes Cantoria, formado por 20 componentes, veio coroar as ações de 

valorização e qualidade de vida dos servidores municipais. Em 2015 participou de 

vários eventos, dentre eles: Abertura da IV Conferência de Políticas para as Mulheres, 

III Festival Nacional de Coros Canto na Ilha, V Festival Cantaju, Campanha Natal 

Solidário, além de festividades em comemorações aos Dias da Mulher e das Mães.

GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE 
PREVIDÊNCIA

O trabalho conjunto da atual administração, através do Aracaju Previdência, com 

um Comitê de Investimentos e a participação ativa do Conselho Municipal de 

Previdência, trouxe até o primeiro semestre de 2015, um retorno positivo na ordem 

de R$ 21,6 milhões, sendo R$ 2 milhões a mais em relação ao mesmo período do 

ano anterior. 

A meta atuarial serve como parâmetro para obtenção de uma rentabilidade mínima 

necessária das aplicações financeiras de um plano de previdência, cujo objetivo é 

garantir o cumprimento dos compromissos futuros do Instituto. 
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A Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ tem como 

objetivo precípuo fortalecer, fiscalizar e controlar os recursos 

financeiros, orçamentários e patrimoniais, através dos 

quais a municipalidade atende a demanda da população 

expressas em programas, projetos e ações que visam a 

promover o bem-estar dos cidadãos aracajuanos.

A SEMFAZ juntamente com a Procuradoria Geral do 

Município pôs em prática o projeto de Recuperação Fiscal - 

REFIS, visando recuperação de créditos fiscais antigos, bem 

como, sensíveis ao período de crise instaurado no âmbito 

nacional e a necessidade de regularização financeira de 

inúmeros contribuintes com pendências fiscais. Em 2015 

disponibilizou para a população aracajuana três REFIS 

para regularização dos débitos com tributos (IPTU, ISS e 

TLF), dando a oportunidade de torná-la adimplente com o 

GESTÃO TRIBUTÁRIA 

SISTEMA DE OUVIDORIAS E GESTÃO 
PÚBLICA – TAG

Para tornar a máquina administrativa mais ágil, 

eficiente e atender o interesse de toda sociedade como 

instrumento de defesa das reivindicações populares, a 

atual gestão implantou a Ouvidoria Geral do Município 

– OGM, um dos braços estruturais da Controladoria 

Geral do Município – CGM.

O Sistema de Ouvidorias e Gestão Pública – TAG 

tornou-se um instrumento de auxílio da população 

para com o Poder Executivo Municipal. Com mais 

de 5.000 manifestações desde a sua implantação a 

Ouvidoria Geral consolidou-se como o maior canal 

de participação da população na gestão pública do 

Município, onde as manifestações são apresentadas 

município. Essa iniciativa proporcionou um aumento de 

receita superior à R$ 31 milhões aos cofres do Tesouro 

Municipal.

Foram realizados programas de recuperação Tributária, 

por meio de lei de iniciativa do Poder Executivo, com o 

fim de facilitar o pagamento de tributos, sobretudo com a 

exclusão de juros e multa, tudo conforme a legislação em 

vigor, promovendo a regularização de inúmeros débitos 

tributários e a melhoria na arrecadação do Município.

Outra importante iniciativa da SEMFAZ foi à implantação do 

ITBI Digital, permitindo aos cartórios de imóveis realizarem, 

através da internet, os trâmites referentes a este imposto. 

Até Novembro de 2015, o Município arrecadou mais de R$ 

43 milhões provenientes do ITBI.

em forma de sugestões, elogios, informações, 

solicitações, reclamações ou denúncias sobre as 

atividades governamentais ou sobre atos praticados no 

âmbito da Administração Pública Municipal.

O TAG, além de possibilitar o melhor atendimento aos 

questionamentos populares, também oferece estatísticas 

referente aos quantitativos das demandas da população, 

tornando-se assim, uma excelente ferramenta para os 

setores operacionais e administrativos dos órgãos. 

Até outubro foram recebidas 3.229, através do TAG, 

manifestações, apresentando um crescimento em relação 

a 2014 de 70%.
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INFRAESTRUTURA, 
URBANISMO E 
MOBILIDADE

A Administração Municipal tem executado diversas obras estruturantes que 

proporcionam melhores condições de infraestrutura e mobilidade urbana, 

de saneamento básico, de habitabilidade, de saúde, de educação, de lazer 

e de convivência para população aracajuana, garantindo com isso uma 

melhor infraestrutura da cidade e promovendo a cidadania. Respeitando 

os princípios da equidade, igualdade e isonomia, o Governo Municipal tem 

investido em várias áreas em que anteriormente havia demandas reprimidas 

e negligenciadas.

O volume de recursos investidos e a quantidade de obras distribuídas 

pela cidade comprovam que Aracaju está sendo administrada de forma 

responsável. 
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Em 2015, a atual gestão inaugurou importantes obras que 
integram políticas articuladas de Infraestrutura, Saúde e 
Assistência Social, totalizando mais de R$ 4,4 milhões 
investidos, com recursos conveniados entre a PMA e o 
Governo Federal. 

Na Zona Norte, as comunidades Bahamas e São 
José e os Bairros Lamarão e Santos Dumont foram 
contempladas com a implantação do sistema de esgoto 
sanitário, somando mais de R$ 1,5 milhão, garantindo 
mais saneamento e urbanização para toda a área.

Ainda na Região Norte da capital, o Bairro Industrial 
recebeu investimentos de mais de R$ 300 mil aplicados 

Urbanização do Calçadão da Praia Formosa

Na urbanização do Calçadão da Praia Formosa, localizada 
no Bairro 13 de Julho, está sendo implantado um moderno 
projeto urbanístico que concilia responsabilidade social 
e ambiental, transformando o local em mais um cartão 
postal de Aracaju, com áreas de contemplação e espaços 
de convivência coletiva. A obra abrange uma área de 20 
mil metros quadrados que inclui a construção de praça, 
posto policial, túnel d’água, jardim vertical, espaço de 
convivência sombreado e pontos de internet gratuita 
espalhados em locais estratégicos. 

O local terá cerca de 1,5 mil metros quadrados destinados 
a ciclovias, além de ser garantido mais de meio quilômetro 
de gramíneas e plantas de pequeno porte que enriquecerá 
o paisagismo e respeitará a área verde em espaços 
públicos. Para execução da obra estão sendo investidos 
recursos próprios totalizando aproximadamente R$ 5 
milhões.

OBRAS ENTREGUES EM 2015

OBRAS EM
ANDAMENTO

em drenagem e pavimentação em paralelepípedo das 
ruas “A”, “B”, “C” e “D” no Loteamento Jardim Confiança. 

Outro importante benefício que a gestão levou ao referido 
bairro, foi a reforma do Centro de Referência e Assistência 
Social – CRAS Pedro Averan, em que foram investidos 
R$ 89 mil. 

No Bairro Aeroporto, a Prefeitura Municipal implantou a 
drenagem pluvial nas Ruas “B”, “D”, “E”, localizadas no 
Conjunto Residencial Chalés, e na Rua Prof. Zely Guedes 
Ximenes, no Loteamento Chalés. 

Outro bairro onde o poder público municipal está presente 

é o 17 de Março. Lá entre as várias obras em andamento, 
uma já foi entregue e deixado mais felizes os moradores 
que tanto sofreram em tempos passados.  A recuperação 
das Unidades Habitacionais de 28 Quadras, localizadas 
no Bloco 2, foi concluída e hoje os beneficiários usufruem 
de um lar para morar, dentro da legalidade. A ação 
totalizou mais de R$ 1,1 milhão. 

Buscando proteger o patrimônio público, por meio da 
Guarda Municipal, e equacionando problemas causados 
por vândalos nos espaços públicos, a administração 
investiu cerca de R$ 148 mil na reforma do prédio 
administrativo na Praça João Goulart, mais conhecida 
como Praça da Juventude, no Conjunto Augusto Franco. 

Figura 17 – Urbanização da Praia Formosa

Figura 16 – Projeto Urbanístico do Calçadão da Praia Formosa

Fonte: Arquiteta Ana Angélica/EMURB

Fonte: ASCOM/SEMINFRA/EMURB
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Infraestrutura do Loteamento Aruana

Por muito tempo os moradores do Loteamento Aruana 
sonhavam transitar em ruas pavimentadas, dotadas de 
saneamento básico e livrar-se dos transtornos provocados 
pela poeira e pela lama. 

Graças à intervenção da atual gestão, a paisagem 
do local está se transformando com ruas asfaltadas, 
equipadas com esgotamento sanitário e rede de 
drenagem. Os investimentos totalizam mais de R$ 16 
milhões, conveniados entre a PMA e o Governo Federal, 
contemplando cerca de 30 ruas.

Arena Multiuso na Orla de Atalaia

Mais uma prova de visão futurista da atual gestão é a 
construção da Arena Multiuso na Orla de Atalaia. A 
área abrangerá mais de 15 mil metros quadrados com 
capacidade de quase 2.240 expectadores e uma estrutura 
moderna que inclui camarotes e espaços comuns. Orçada 
em mais de R$ 7,6 milhões, a obra é uma parceria da 
Prefeitura Municipal de Aracaju e do Governo Federal. 

Após concluída, a Arena será capaz de sediar várias 
modalidades esportivas coletivas ou individuais sem 
prejuízo ou dano para o local, inclusive podendo ocorrer 
também eventos culturais para públicos maiores.

Dragagem do Canal Santa Maria

A região dos Bairros 17 de Março e Santa Maria é um dos 
locais da capital em que mais se tem investido em obras 
que transformam significativamente a vida das pessoas e 
urbanizam áreas onde antes só havia problemas. 

Uma das obras que transformará não apenas os dois 
bairros, como também contemplará a Zona de Expansão, 
é a Dragagem do Canal Santa Maria que significa um dos 
maiores avanços na ampliação da macrodrenagem da 
capital. Com cerca de 4,5 km, com 40 metros de largura por 
14 m de profundidade, a dragagem aumentará a capacidade 
de vazão das águas pluviais e evitará transtornos com 
enchentes em períodos chuvosos. 

Com investimentos superiores a R$ 15,7 milhões, através de 
convênios firmados entre a Prefeitura Municipal de Aracaju e o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, a obra está 
com aproximadamente 50% dos seus serviços executados.

Figura 20 - Dragagem do Canal Santa Maria

Figura 18 - Infraestrutura do Loteamento Aruana

Fonte: ASCOM/EMURB/SEMINFRA

Figura 19 – Construção da Arena Multiuso

Fonte: ASCOM/EMURB/SEMINFRA

Fonte: ASCOM/EMURB/SEMINFRA
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Infraestrutura do Loteamento Marivan – Santa Maria

A Prefeitura também está fazendo história, realizando 

sonhos e transformando a vida dos moradores do 

Loteamento Marivan no Bairro Santa Maria, onde 

está sendo executada uma obra que vai proporcionar 

nova realidade social e urbanística. São mais de 50 

ruas recebendo a implantação da rede de drenagem 

pluvial, rede de esgotamento sanitário, terraplanagem, 

pavimentação asfáltica e paralelepípedo. 

Os investimentos somam mais de R$ 21 milhões, fruto 

da parceria da PMA com o Governo Federal, através 

do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC2. 

Encontrada paralisada no início da gestão e apresentando 

problemas no projeto executivo, a PMA fez as correções 

necessárias e deu prosseguimento a obra. 

Praça dos Esportes e da Cultura no Bairro Olaria

Entra na fase final a construção da Praça dos Esportes 

e da Cultura localizada no Bairro Olaria, Zona Norte da 

capital, que proporcionará aos moradores de toda a região 

um espaço que agregará mais lazer, cultura e cidadania. 

A área de três mil metros quadrados dispõe de dois 

blocos, em que funcionará biblioteca pública, telecentros, 

auditórios, salas multiuso, um Centro de Referência da 

Assistência Social - CRAS, com sanitários adaptados 

para pessoas com necessidades especiais. Além disso, 

haverá uma quadra poliesportiva coberta, pista de skate, 

parque infantil, equipamentos de ginástica, pista de 

caminhada, bicicletários, rampas de acesso e passeio.

A obra significa mais um sonho que será realizado e um 

compromisso da atual gestão em ampliar os espaços 

de vivência coletiva em Aracaju. Orçada em mais de R$ 

1,7 milhão, a obra conta com investimentos oriundos do 

Governo Federal, através do PAC 2, e do Município de 

Aracaju.

Figura 21 - Infraestrutura do Loteamento Marivan – Santa Maria

Fonte: ASCOM/EMURB/SEMINFRA

Figura 22 – Construção da Praça dos Esportes e da Cultura no Bairro Olaria

Fonte: ASCOM/EMURB/SEMINFRA
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Infraestrutura do Bloco II no Bairro 17 de Março

As realizações no Bairro 17 de Março têm mudado a 

vida dos moradores. No local está em execução obras 

de drenagem, terraplanagem e pavimentação em 43 

ruas, totalizando mais de R$ 13 milhões, conveniados 

entre a Prefeitura de Aracaju e o Governo Federal. A 

obra proporcionará mais dignidade à comunidade local e 

adjacências. 

Interligação Viária dos Bairros 17 de Março e Santa Maria

Outra obra de grande relevância que está em andamento 

é a Interligação Viária, que permitirá um novo acesso 

entre as Avenidas 4, no Bairro 17 de Março, e Alexandre 

Alcino no Bairro Santa Maria. O conjunto urbanístico 

inclui a construção de uma rotatória, prolongamento das 

avenidas e pavimentação asfáltica. 

A obra, orçada em mais de R$ 4,3 milhões, através de 

convênio entre a PMA e o Governo Federal, encontra-se 

com quase 70% dos serviços executados.

Praça dos Esportes e da Cultura no Bairro 17 de Março

Continuando os investimentos no Bairro 17 de Março, 

encontra-se em fase de conclusão a Construção da Praça 

dos Esportes e da Cultura, que abrange uma área de 

mais de 7.000 m².  

O espaço de lazer terá blocos com biblioteca pública, 

telecentro, pista de skate, cineteatro, duas salas 

multiuso, auditório, um CRAS, além de sanitários 

adaptados para pessoas com necessidades especiais. 

No local também haverá um ginásio de esportes coberto 

com arquibancadas, quadra de areia, parque infantil, 

equipamentos de ginástica, pista de caminhada, rampa 

de acesso, pista de skate, bicicletário e estacionamento.

Atrelada às obras do PAC 2, num esforço conjunto com 

o Governo Municipal, foram investidos aproximadamente 

R$ 3 milhões.

Figura 23 - Infraestrutura do Bloco II – 17 de Março

Fonte: ASCOM/EMURB/SEMINFRA

Figura 24 - Interligação Viária – 17 de Março e Santa Maria 

Fonte: ASCOM/EMURB/SEMINFRA

Figura 25 - Praça dos Esportes e da Cultura – 17 de Março

Fonte: ASCOM/EMURB/SEMINFRA
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IDrenagem e Pavimentação das Avenidas Caçula 
Barreto (Canal 3) e Dr. Tarcisio Daniel dos Santos 

Destaca-se ainda a obra de Drenagem e Pavimentação 

das Avenidas Caçula Barreto (Canal 3) e Dr. Tarcisio 

Daniel dos Santos. 

Na execução da obra estão sendo investidos mais de R$ 

5 milhões, fruto de mais uma parceria entre o Município 

de Aracaju e o Governo Federal.

Figura 26 – Execução da Drenagem

Fonte: ASCOM/EMURB/SEMINFRA

Infraestrutura do Bairro Coqueiral 

A comunidade do Bairro Coqueiral, Zona Norte da capital, 

percebe as transformações no parque urbanístico, 

daquele que há bem pouco tempo apresentava sérios 

problemas na urbanização. Graças ao empenho da atual 

administração, as melhorias podem ser comprovadas e a 

nova paisagem do local evidencia outra realidade social. 

A obra com investimentos de aproximadamente R$ 5,5 

milhões, através de convênio firmado entre o Governo 

Municipal e o Governo Federal, garantirá a implantação 

de um sistema integrado de saneamento básico, 

beneficiando mais de 15 ruas com implantação de rede 

de drenagem, esgotamento sanitário, pavimentação e 

iluminação pública.

Figura 27 - Infraestrutura do Coqueiral

Fonte: ASCOM/EMURB/SEMINFRA

Infraestrutura do Pantanal 

Localizado às margens do Rio Poxim, o Pantanal 

é caracterizado por ser uma área resultante de 

invasão. Graças ao empenho da atual administração, 

a comunidade residente neste local está recebendo 

melhorias significativas as suas famílias.

Em 2015, a atual gestão iniciou a obra de infraestrutura 

em mais de 15 ruas em que serão implantadas a rede 

de drenagem e pavimentação, além da construção de 

um muro de contenção ao longo do trecho do Rio Poxim. 

Orçada em quase R$ 3 milhões conveniados entre a PMA 

e o Governo Federal.

Figura 28 - Infraestrutura do Pantanal

Fonte: ASCOM/EMURB/SEMINFRA
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Drenagem e Pavimentação nos Bairros Atalaia
e Coroa do Meio

Outra importante obra iniciada foi a Infraestrutura dos 

Bairros Atalaia e Coroa do Meio, que contemplará 12 ruas 

com terraplanagem, rede de drenagem e pavimentação. 

Estão sendo investidos quase R$ 11 milhões, conveniados 

entre a PMA e o Governo Federal, visando proporcionar 

melhores índices de desenvolvimento humano à 

população de Aracaju.

Construção do Canal Costa do Sol 

Umas das obras que está em fase de conclusão é a 

construção do Canal Costa do Sol, localizado entre os 

Bairros Atalaia e Aeroporto, Zona Sul da capital. Orçada 

em aproximadamente R$ 6 milhões, a obra conta com 

recursos do Governo Federal, através do PAC 2, e 

contrapartida do Município. Esta obra tem por finalidade 

ampliar a rede de drenagem da região, captando maior 

volume de águas das chuvas, aumentando a capacidade 

de escoamento e coibindo a formação de pontos de 

alagamento.

Figura 29 - Drenagem e pavimentação de ruas - Atalaia e Coroa do Meio

Fonte: ASCOM/EMURB/SEMINFRA

Figura 30 - Canal Costa do Sol - Atalaia e Aeroporto

Fonte: ASCOM/EMURB/SEMINFRA
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Figura 31 – Iluminação de LED na Av. Beira Mar.

Figura 31-A – Iluminação de LED no canteiro Central 
e iluminação antiga no calçadão da Av. Beira  Mar.

Fonte: ASCOM/EMURB/SEMINFRA

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Figura 32 – Iluminação Pública

Fonte: ASCOM/EMURB/SEMINFRA

Em 2015, a Prefeitura Municipal de Aracaju, através da 

Empresa Municipal de Obras e Urbanização – EMURB, 

assumiu a responsabilidade pela Manutenção da 

Iluminação Pública.

Até Setembro de 2015, foram investidos mais de R$ 

3,7 milhões. A partir de Outubro teve início o contrato 

de “Gestão e Manutenção em toda Rede de Iluminação 

Pública da Cidade de Aracaju”, cujo valor aproximado 

é de R$ 7,6 milhões, vigente para 24 meses, com valor 

mensal previsto de R$ 319.446,35.

Iluminação de Led

A Avenida Beira Mar recebeu uma nova iluminação, 

com Tecnologia LED, numa extensão de 7,8 km, foram 

substituídas 720 luminárias. Além de trazer uma melhoria 

significativa na iluminação, traz uma economia de energia 

de 57.000 kwh por mês. Para execução desse serviço 

foram investidos cerca de R$ 1,6 milhão.

Outra avenida beneficiada com a Tecnologia LED foi a 

Visconde de Maracaju, onde foram substituídas 220 

luminárias, melhorando a iluminação e reduzindo o 

consumo em 8.000 kwh mensais, com investimentos de 

quase R$ 450 mil.

A população de Aracaju, está vivenciando uma melhoria 

na iluminação pública onde, no início do ano, o parque 

de iluminação estava com cerca de 17% apagado, o 

que equivale a cerca de 9.000 lâmpadas. Até o final de 

setembro, esse percentual caiu para aproximadamente 

11,5%, equivalente a 6.000 lâmpadas.

Ao longo do ano a Administração Municipal vem 

substituindo a iluminação de algumas ruas e avenidas 

por uma iluminação mais moderna, eficiente e 

econômica.
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Fonte: ASCOM/EMURB/SEMINFRA

MOBILIDADE 

A atual gestão realizou diversas intervenções com o objetivo de elevar os padrões de mobilidade e acessibilidade em 

Aracaju, em resposta ao crescimento econômico e urbano da cidade.

SERVIÇOS DE TAPA 
BURACO

Todas as ações planejadas e executadas pela Gestão 

Municipal demonstram a intenção de aproximar a 

administração aos anseios da população. Além do 

Rodando no Macio, a administração executou quase 204 

mil metros quadrados de serviços de tapa buraco em 

várias artérias de Aracaju.

Dando continuidade ao compromisso de melhorar a 

mobilidade urbana, a Administração Municipal seguiu 

investindo no programa Rodando no Macio, que tem por 

objetivo recuperar a pavimentação asfáltica da malha 

viária da capital, proporcionando maior fluidez, segurança 

e conforto à população. Até outubro de 2015, vários 

bairros foram contemplados com ações do programa, 

totalizando cerca de 19 quilômetros de vias recuperadas. 

O total de ruas recapeadas na atual administração 

corresponde a aproximadamente 100 quilômetros, que 

representa um aumento de 18% em relação à gestão anterior.

Figura 33 – Execução do Rodando no Macio

Fonte: ASCOM/EMURB/SEMINFRA

Figura 34 – Operação Tapa-Buraco

RODANDO NO 
MACIO
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ESTACIONAMENTO 
ROTATIVO

A Administração, através da Superintendência Municipal 

de Transportes e Trânsito- SMTT, iniciou a implantação do 

Sistema de Estacionamento Rotativo de Aracaju no Centro 

da capital, visando disciplinar o uso do espaço público 

com o compartilhamento das vagas de estacionamento.

Este sistema trouxe inovações em diversos aspectos, 

dentre elas pela utilização do aplicativo ROTATIVO AJU, 

dispensando o uso do ticket. Até o momento, foram 

disponibilizadas 1.300 vagas, sendo estas distribuídas 

para veículos de passeio, de carga, motocicletas e vagas 

especiais para deficientes físicos e idosos.

Para proporcionar mais conforto ao usuário do transporte público durante o tempo de espera nos pontos de parada de 

ônibus, a administração Municipal instalou 50 novos abrigos em vários locais da cidade, escolhidos mediante estudos 

de fluxo de passageiros e estado de conservação dos abrigos existentes.  

Os novos abrigos estão todos georreferenciados e contêm informações do logradouro, próximos pontos de parada de 

ônibus e linhas que passam no referido local. Ademais, implantou o projeto de valorização dos artistas locais através 

da técnica de grafite em  abrigos de ônibus.

INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS

Ruas com Estacionamento Rotativo 
Fonte: SMTT/SEMDEC

Figura 36 - Equipamentos de Fiscalização Eletrônica

Fonte: ASCOM/SMTT/SEMDEC

Figura 35 – Mapa de Localização do Estacionamento Rotativo

Figura 37 - Abrigos de ônibus na Av. Tancredo Neves e na Av. Geny da Silva Dias

Fonte: ASCOM/SMTT

FISCALIZAÇÃO 
ELETRÔNICA

Com o intuito de reduzir o número de acidentes na 

capital, a atual Administração instalou 47 equipamentos 

de fiscalização, entre radares, sensores em semáforos 

e lombadas eletrônicas. Nos primeiros 30 dias de 

funcionamento da fiscalização foi registrada a redução dos 

acidentes em 80%, em comparação ao mesmo período 

do ano passado. Vale destacar ainda uma redução de 

14% no número de vítimas fatais no trânsito.
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No tocante à melhoria no trânsito, intervenções importantes foram realizadas, dentre 

elas: implantou 176 unidades de dispositivos delimitadores (Tachão) nas Avenidas 

Matadouro e Santa Gleide para permitir o trânsito de veículos em “mão inglesa” e na 

Avenida Beira Mar, nas proximidades da curva após o Palácio de Veraneio, nos dois 

sentidos, a fim de reduzir os riscos de acidentes no local.

A SMTT esteve presente de forma ativa nas operações diárias de trânsito bem como 

em ações emergenciais, visando organizar o tráfego de veículos e pessoas nas mais 

diversas circunstâncias.

Visando promover um trânsito mais seguro, a SMTT exerce a fiscalização de trânsito 

com operações e com o controle de tráfego em mais de 80 pontos conflituosos da cidade.

Fonte: ASCOM/SMTT/SEMDEC  *Dados até Setembro/2015

Tabela 12 - Atividades realizadas pela SMTT em Aracaju - 2015

MELHORIA CONTÍNUA DO TRÂNSITO

Com relação às ações de educação para o trânsito, a SMTT realizou 130 intervenções 

educativas atingindo em torno de 30 mil pessoas. Dentre os programas educativos, 

destacam-se:

Fonte: ASCOM/SMTT/SEMDEC  *Dados até Setembro/2015

Fonte: ASCOM/SMTT/SEMDEC Fonte: ASCOM/SMTT/SEMDECFonte: ASCOM/SMTT/SEMDEC

Tabela 13 - Programas de educação para o trânsito da 
SMTT no Município de Aracaju - 2015 

Figura 38 - Ação educativa de 
faixa de pedestre Figura 39 - Palestra Educativa                    Figura 40 - Teatro na Escola

EDUCAÇÃO PARA O 
TRÂNSITO
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Em 2015, a Administração Municipal, através da Secretaria da Defesa Social e da 

Cidadania - SEMDEC adotou medidas no âmbito da Guarda Municipal de Aracaju - 

GMA, que possibilitaram importantes avanços no sentido de contribuir para o aumento 

da segurança em nosso Município. Quais sejam, descentralização das bases de 

comando, aquisição de novas viaturas, treinamento e capacitação do efetivo, bem 

como aumento do número de locais e espaços públicos alcançados pela instituição

SEGURANÇA
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CENTRO DE 
TREINAMENTO

O Centro de Treinamento da guarda municipal de Aracaju 

é referência na área do esporte e do treinamento físico. 

Em 2015, foram desenvolvidos projetos, programas e 

participações em eventos regionais e nacionais que 

utilizaram o esporte e a prática esportiva como forma 

de transformação e inclusão. Atualmente, o Centro 

de Treinamento tem 13 modalidades, 16 professores, 

oferecendo a prática da atividade física não só à GMA 

e outras instituições, como também a toda comunidade 

aracajuana.

No decorrer do ano, beneficiou cerca de 350 alunos, que 

puderam desfrutar de diversas atividades físicas, dentre 

elas: ginástica funcional, badminton, judô, jiu-jítsu, boxe 

chinês, taekwondo, kung fu, defesa pessoal, natação, 

hidroginástica, hidroboxe e corrida.

A equipe da Guarda Municipal participou de 32 eventos 

em parceria com diversas instituições públicas, privadas 

e ONG´s com o objetivo de incentivar a qualidade de 

vida através dos esportes. A média geral do público 

participante dos eventos chega a 1.800 pessoas.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS

Para atender melhor a população, a Administração Municipal tem investido em equipamentos modernos que aliam 

prevenção à violência e criminalidade à tecnologia, dado maior agilidade ao atendimento das ocorrências.

Em 2015, foi ampliada a área de vigilância através da 

aquisição do nosso sistema de videomonitoramento. Com 

isso, apenas as ocorrências reais são atendidas, reduzindo 

muito a demanda reprimida das chamadas direcionadas à 

Central, gerando assim, um relatório detalhado de todas as 

ocorrências registradas na GMA. 

A Central de Videomonitoramento registrou 2.162 

ocorrências. Já pelo Sistema de Chamadas 153 foram 

registradas 3.204,dessas 74% eram chamadas simples e 

26% ocorrências.  

Ademais, foram produzidos 50 relatórios estratégicos por intermédio de coleta e análise de dados, subsidiando a 

tomada de decisões.

As intervenções só foram registradas de forma efetiva a partir de janeiro de 2015 após implementação do SII/GMA 

na Central de Vídeo Monitoramento da GMA.

Figura 41 – Aula de Judô

Figura 42 - Central de Videomonitoramento

Fonte: ASCOM/GMA/SEMDEC

Fonte: ASCOM/GMA/SEMDEC

Fonte: GMA/SEMDEC
(*) Intervenções: Ocorrências atendidas pela GMA, cujo resultado tenha sido a resolução do 
problema no local, ou impossibilidade de prisão em flagrante por situação adversa.

Tabela 15 - Ações realizadas pela GMA entre 2013 e 2015

Tabela 14 – Equipamentos e Veículos adquiridos para GMA – 2015

 Fonte: GMA/SEMDEC
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Até Outubro foram alcançados com as atividades do 

projeto 1.385 alunos da rede municipal, 170 pessoas 

nos postos de saúde e no que diz respeito a outros 

equipamentos públicos, foram assistidas em média 302 

crianças e adolescentes. Nas escolas particulares, foram 

atendidos aproximadamente 242 alunos.

Além da grande aceitação por parte da população 

aracajuana, o sucesso do Programa Anjos Azuis foi 

reconhecido na brilhante participação do I Workshop de 

Destaca-se ainda a atuação da ronda dos mercados, grupamento motorizado composto por 49 guardiões, que atuam 

no centro comercial e terminais de integração da rodoviária velha e do mercado central, combatendo roubos à pessoas 

e estabelecimentos comerciais, bem como, o consumo de tráfico de entorpecentes.

Através da RONDAM, em 2015, foram feitas 1.450 abordagens que gerou 278 detenções.

Figura 43 - Guarda Cidadã

Figura 44 - Patrulhamento dos Mercados

Figura 45 - Operação de prevenção
da Segurança no Forró Caju

Fonte:ASCOM/GMA/SEMDEC

Fonte: ASCOM/SMTT/SEMDEC

Fonte: ASCOM/DEFESA CIVIL//SEMDEC

DEFESA CIVIL

A Defesa Civil, neste ano, participou de diversas atividades 

preventivas destinadas a evitar desastres, ou minimizar 

seus impactos para a população.  

Em 2015, a SEMDEC realizou 362 vistorias a edificações 

públicas e privadas; 32 notificações entregues, solicitando 

a manutenção do imóvel, de acordo com Lei Municipal 

2765/99; 4 interdições de imóveis por não possuírem, 

naquele momento, condições de funcionamento e/ou 

habitabilidade, por indução a riscos oferecendo condições 

favoráveis a sinistros; 92 relatórios técnicos, discorrendo 

sobre as situações precárias de imóveis visitados; 

Operações de Prevenção de sinistros em eventos 

importantes para o município, onde havia a exigência de 

disponibilidade de equipe presente, como o “Reveillon” e 

o “Forró Caju 2015”, exercendo ações de fiscalizações 

em estruturas, vistorias em equipamentos de proteção 

contra incêndio e etc.

RONDA DOS MERCADOS – RONDAM

PROGRAMA ANJOS AZUIS – PROJETOS ANJOS 
AZUIS NA ESCOLA E GUARDA CIDADÃ

Segurança Pública das Capitais do Nordeste, realizado 

em outubro do corrente ano na cidade de Natal, onde 

o projeto social foi apontado como uma das melhores 

ações preventivas da região. O evento teve como objetivo 

fortalecer a governança entre as capitais do Nordeste, 

priorizando a construção de políticas públicas efetivas na 

prevenção da violência e no fortalecimento da cidadania. 

O produto final deste evento foi a assinatura do Pacto por 

uma Segurança Cidadã.

Atualização e execução do Plano de Contingência para o 

período chuvoso; Monitoramento de risco de deslizamento 

de encosta.

A Secretaria Municipal de Defesa Civil também participou 

efetivamente na prevenção de desastres naturais, 

monitorando áreas de riscos e passando as informações 

necessárias às comunidades ali instaladas no intuito da 

identificação dos sinais de movimentação de massa, 

totalizando atualmente 15 locais de monitoramento durante 

o período chuvoso. Há também atuação deste Órgão nos 

mais relevantes eventos em Aracaju, casas de show, 

parques de diversões, shows em espaços temporários, 

fiscalizando as estruturas de palcos, camarotes, espaços 

de diversão, fixando a capacidade de público por área, 

verificando os equipamentos de prevenção de incêndios 

fixos e portáteis, bem como exigindo a rota de evacuação 

de público em tempo hábil, no caso de sinistros.
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CULTURA, ESPORTE, 
LAZER E TURISMO

Ana Mãe Barbosa

“Na arte e na vida, memória e história são 
personagens do mesmo cenário”

A Secretaria Municipal de Governo - SEGOV, através da Fundação Cultural Cidade de Aracaju - FUNCAJU, 

vem tentando ao longo do ano fazer a cidade compreender que a finalidade da sua ação não é a cultura de 

massa. É preciso compreender a dinâmica cultural que está presente em suas unidades, desfazendo as 

tendências que levam a fazer da cultura de massa, com seus shows que mobilizam público fácil, a finalidade 

da sua ação. 

A falta de informação da cidade sobre os objetivos de uma Fundação Cultural faz com que a tratem como algo 

supérfluo, sem valorizar a sua existência, não só como instituição e até mesmo quanto à importância de sua 

prática significativa e da identidade cultural que deve defender.
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CENTRO CULTURAL DE ARACAJU

“Memória, magia e corpo, a palavra é a cidade onde te revelas 
e se revela a aventura, mergulha no ilimitado...”
Virgilio de Lemos

Figura 46 - Fachada Centro Cultural de Aracaju

Fonte: ASCOM/FUNCAJU/SEGOV

A casa nasceu primeiro que o Centro Cultural. Seu nome 

era Alfândega, batizada no tempo da província para 

guardar os impostos arrecadados. Depois foi ocupada 

pela Receita Federal, com o mesmo fim: vigilante dos 

impostos a pagar de tudo o que se fazia. Depois o 

abandono, a destruição das portas, janelas do uso.  O 

silêncio das paredes até ouvir o som dos pedreiros e 

marceneiros renovando a casa para outro uso.

Tempo de restauro com as guirlandas ressurgindo para 

receber a cultura com suas linguagens expressivas. Casa 

com registro de tombamento desde 2003 renasce com o 

nome de Centro Cultural de Aracaju, guardião da história, 

memória viva, inaugurado em 20 de outubro de 2014. 

A Prefeitura Municipal de Aracaju, ao receber da União o 

prédio da antiga Alfândega, viu renascer a esperança de 

abrigar a história da cidade. Porém, a ideia tomou forma 

maior, pois como Centro Cultural pôde reunir:

• Museu da cidade “Prefeito Viana de Assis”

• Teatro “João Costa”

• Sala de Exibição Cinematográfica “Walmir Almeida”

• Sala de Cultura Popular “Mestre Euclides”

• Biblioteca “Mário Cabral”

• Cafeteria

• Núcleo de Produção Digital “Orlando Vieira”

• Sala de Multimeios e Salas de Aulas

Tem assim a possibilidade de oferecer à comunidade 

acesso aos bens simbólicos, construindo um caminho 

para o conhecimento cultural em suas diversas áreas.

Em 2015, realizou várias atividades significativas, dentre elas:

O VII Seminário Nacional de Ações Integradas sobre 

Folclore, ocorrido em Julho, unindo a Comissão Nacional 

do Folclore e a PMA, através da FUNCAJU. O evento 

reuniu 190 inscritos e 25 palestrantes de vários estados 

do Brasil, pensadores e pesquisadores da cultura popular. 

O evento, com o tema desenvolvido “Cores, Cantos e 

Mitos” foi dividido em dois módulos de estudos e palestras 

motivadoras.

Inserida no Centro Cultural de Aracaju, a Biblioteca 

Mário Cabral traz o nome de um dos grandes escritores 

sergipanos e aquele que mais cantou Aracaju, em seus 

versos e textos de pesquisa. Destacou-se com atividades 

voltadas às escolas e o estímulo a leitura como Jornadas 

de Estudos, Exposições Temáticas, Convênios e 

Parcerias.

Se as ruas possuem alma como bem disse João do 

Rio, a Praça General Valadão, festejou com alegria a 

chegada do Centro Cultural de Aracaju ao prédio da Velha 

Alfândega. Nele chegou à história, a encanto da memória, 

a presença de inúmeros turistas visitantes, as vozes das 

crianças, a palavra feita teatro, feita livro, a grandiosidade 

da música e a cultura do povo. Novos costumes, de ver, 

aplaudir e sonhar. Um conjunto de bens culturais que se 

oferece à comunidade.
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Galeria de Arte “Álvaro Santos”

 Em 2015 a Galeria realizou:

• Coletiva 6° Panorâmica – fevereiro (257 visitas) 

• 24° Salão dos Novos – março (336 visitas)

• Abstração de Luiz Neto – abril (222 visitas)

• Juntos e Separados – maio (199 visitas)

• Coletiva Junina – junho (297 visitas) 

• Juntos e Separados: Kalvero, Ana Denise, Almeerio – 

julho (262 visitas)

• 5° Salão de Fotografia – agosto (323 visitas) 

• Visitando o passado – setembro (276 visitas)

•  Acervo da galeria – novembro

• Exposição Perfume das Tempestades

   de Claudia Toscano – novembro 

• 7° Panorâmica – dezembro. 

 Mirante da 13 de Julho 

Cravado em plena 13 de Julho, antiga Praia Formosa, o 

Mirante apresentava, antigamente pela sua localização, 

apenas uma feição turística. A mudança ocorreu como 

consequência do novo perfil da FUNCAJU, agora 

preocupada com a valorização de suas unidades, e no 

caso específico do Mirante transformando sua prática 

para além do conteúdo turístico, mas incluindo exposições 

de alto valor cultural ampliando consequentemente o 

número e o nível dos visitantes. 

Durante 2015 podemos registrar em sua pauta de 

exposições temas de maior relevância cultural, como:

• Multifaces – Telas de Vilgarte Larsen 

• Expressões do Axé - esculturas e fotografias.

• A bandeira brasileira e suas histórias – cartazes. 

• A arte de transformar através da agulha – bordados de 

Renilda Ribeiro. 

• Tradições Natalinas – banners e presépios.

• Cores do folclore de Laranjeiras – coletiva de fotografias.

• De tabaroa a vestida de chita a cidade encantada: um 

passeio pela história de Aracaju – no seu aniversário.

• São Cristóvão Patrimônio da Humanidade.

• Belezas Sergipanas – telas de Rosa Ferreira.

• Maré lança – xilogravura de Tatiana Santos.

• Tradições Juninas – mostra com banners e objetos.

• Fascinantes grafismos – telas, mandalas, esculturas de 

Maria do Carmo Magela.

• O Brasil na Segunda Guerra Mundial – Fotos José 

Aquino.

• Feira livre – pintura em cerâmica por Nonato Brito.

Figura 47 - Organização da Memória do Arquivo 

Figura 49 - Vernissage Manolo Saez

Fonte: ASCOM /FUNCAJU/SEGOV

Fonte: ASCOM /FUNCAJU/SEGOV

Figura 48 - Higienização do Acervo

Núcleo de Produção Digital “Orlando Vieira”

Criado em 2006 como um programa apoiado pelo 

Ministério da Cultura - MINC, o Núcleo foi transformado 

em Unidade Cultural da FUNCAJU em 2013 e incorporado 

ao espaço do Centro Cultural de Aracaju, administrando a 

sala de exibição cinematográfica “Walmir Almeida” o que 

enriqueceu sua prática em 2014.

UNIDADES CULTURAIS 
DA FUNCAJU

Arquivo Público Municipal de Aracaju

Localizado na Avenida Hermes Fontes, n°399, é 

o guardião da memória de Aracaju, desde os atos 

administrativos até as ações culturais. Dentre outras, 

foram realizadas as seguintes ações: organização e 

higienização dos acervos; organização da hemeroteca 

(periódicos, revistas, recortes de jornal, cartazes e folders) 

e da Biblioteca Especializada do Arquivo; organização 

dos decretos, regimentos, portarias e atas normativas; 

levantamento do Patrimônio Imobiliário e Preservação de 

documentos.

Durante 2015 a atuação do Núcleo Digital foi muito produtiva, 

gerando bons resultados institucionais, e destacando-

se a parceria firmada com o Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artísticos Nacional -IPHAN, para um projeto de 

documentação de oficina para jovens de Laranjeiras sobre 

a Renda Irlandesa, que é Patrimônio Nacional. 

Fonte: ASCOM /FUNCAJU/SEGOV



58 RELATÓRIO DE GESTÃO 2015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Biblioteca Pública Municipal “Clodomir Silva”

Fundada em 1961, a Biblioteca Pública Municipal 

“Clodomir Silva”- BCS desenvolveu um trabalho 

educativo no Bairro Siqueira Campos, onde está inserida.  

Agregando atividades voltadas à leitura e à valorização 

do imaginário, a BCS incorpora ao seu fazer projetos de 

jovens da comunidade, que no seu espaço criaram laços 

do conhecimento sobre literatura.

Figura 51 - Aula Musicalização Infantil  
Figura 52 - Oficina Técnica Vocal 

Fonte: ASCOM/FUNCAJU/SEGOV Fonte: ASCOM/FUNCAJU/SEGOV

Biblioteca Pública Municipal “Ivone de Menezes”.

A Biblioteca Pública Municipal “Ivone Menezes” está 

localizada no Bairro Farolândia, Conjunto Augusto 

Franco, e se propõe a desenvolver trabalho de estímulo à 

leitura com a comunidade do bairro e seu entorno. 

Dentre suas diversas atividades, ressaltamos o Promover 

a leitura e a cidadania usando diversos gêneros 

proporcionando o prazer de ler, bem como, atividades 

valorizando grandes nomes da literatura.

FIgura 50 - Contação de Histórias

Fonte: Acervo ASCOM/FUNCAJU/SEGOV

Escola de Arte “Valdice Teles” 

Com a proposta de abertura de novos caminhos é que as 

mudanças começaram a ser implantadas na Escola de 

Arte Valdice Teles. 

A arte como educação tem que ser pensada como um 

elemento de transformação não só social, como cultural, 

A atividade fundamental é a leitura, mas esta não impede 

que outras linguagens a ela se incorporem como, por 

exemplo, a música, formando uma educação. 

A BCS também trabalha com a ação especial quando 

oferece o seu setor em Braile. Durante 2015, a Biblioteca 

fez uma ligação entre o livro, a leitura e a vida, através da 

realização de importantes ações.

buscando o conhecimento e a prática integrados na 

aprendizagem.  Trabalhar com arte é justamente provocar 

o imaginário e fazer surgir a criação onde a competência 

profissional não pode faltar. 

Em 2015, ofereceu cursos na área de música, de dança e 

de teatro, beneficiando cerca de 755 alunos.
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Além das ações das unidades já citadas, A FUNCAJU 
realizou como atividades de extensão, entre outras: 
Entrega da Medalha do Mérito Cultural “Inácio Joaquim 
Barbosa”; 13ª Semana de Museus e 1ª Jornada de 
Estudos; Exposições e Apresentações Artísticas

A atual Administração, através da Secretaria Municipal 

da Indústria, Comércio e Turismo - SEMICT, em 

parceria com a ABRASEL/SE, o SEBRAE e outros 

órgãos, realizou o I Festival do Caranguejo de Aracaju. 

O evento gastronômico ocorreu entre agosto e setembro 

de 2015 reunindo 36 estabelecimentos, entre bares e 

restaurantes da capital, com pratos exclusivos feitos do 

crustáceo mais popular da cidade. 

A noite de lançamento levou cerca de 1.500 pessoas a 

degustar pratos diversos, desenvolvidos especialmente 

para o evento, e colocados gratuitamente à disposição de 

todos, como forma de degustação do que estaria sendo 

proposto no cardápio de todos os bares e restaurantes 

participantes, no período do evento que teve duração de 

12 dias, onde houve ações itinerantes de um trio pé de 

serra e casal de dançarinos que animavam os clientes 

dos bares, além de uma equipe para fazer a distribuição 

de material com informações sobre o Festival.

Outras ações abrilhantaram o referido evento, como 

apresentação teatral de um grupo da Secretaria do Meio 

Ambiente – SEMA, que falava sobre a preservação dos 

mangues, habitat natural do caranguejo. A programação 

do evento também contou com um passeio ciclístico em 

toda extensão da Passarela do Caranguejo. A atividade 

Figura 53 - Exposição “A África está em Nós”

Fonte: Acervo ASCOM /FUNCAJU/SEGOV

FESTIVAL DO CARANGUEJO DE 
ARACAJU

esportiva contou com a participação de praticantes da 

modalidade ciclismo e pessoas que buscaram uma 

atividade de lazer diferenciada. O passeio ciclístico 

foi aberto ao público e dispensou inscrições bastando 

para tanto, comparecer ao marco inicial da pedalada, 

pegar a camisa e viseira de identificação.

O principal objetivo foi criar uma marca de um festival 

gastronômico na cidade tendo em vista que o caranguejo 

sempre foi o crustáceo muito consumido em Aracaju e 

essa culinária sempre atrai muitos turistas e amantes 

da comida. Como resultado, promovemos a chance de 

as pessoas provarem sabores diferentes que nunca 

experimentaram através de uma variedade de pratos, 

sabores, texturas, tudo de forma democrática.

Figura 54 - Festival do Caranguejo 

Fonte: ASCOM/SEMICT    
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Figura 55 - Hora do Bolero de Ravel   

Figura 56 - São João na Orla Pôr do Sol

Fonte: ASCOM / SECOM 

Fonte: ASCOM / SECOM 

O Projeto Pôr do Sol de Aracaju acontece todos os 

sábados a partir das 15h, na Orla Pôr do Sol no Bairro 

Mosqueiro e teve início em abril de 2014. Este Projeto 

transformou a Orla Pôr do Sol em uma rota valorizada 

de lazer e turismo, gerando emprego e renda. Pode-se 

assistir às apresentações musicais e culturais, além de 

apreciar uma feirinha de comidas típicas e artesanatos. 

Para a hora do pôr do sol a apresentação de Valtinho do 

Acordeon em uma canoa no Rio Vaza Barris, tocando o 

famoso Bolero de Ravel é uma atração a parte.  Dentro 

deste projeto foram realizadas edições especiais, tais 

como: Aniversário de Aracaju, São João da Pôr do Sol, 

Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia da Consciência 

Negra e Réveillon da Orla Pôr do Sol.

Este projeto promove um verdadeiro trabalho de 

inclusão social. Em 2015, já foram realizados diversos 

cursos profissionalizantes para toda comunidade local, 

atendendo, uma média de 200 pessoas através da 

FUNDAT. São 28 expositores que comercializam diversos 

tipos de artesanatos e alimentos. Como resultado, estas 

pessoas aumentaram sua renda em mais de 50% desde o 

início do projeto. Dentre os cursos ofertados, destacam-se 

o de manipulação de alimentos, de artesanato e pintura, 

de atendimento ao cliente, inglês básico e intermediário, 

educação financeira e de reciclagem.

O Índice de Competitividade do Ministério do Turismo é 

um estudo nacional realizado em 65 destinos indutores 

e tem por finalidade pesquisar 13 pontos: Infraestrutura 

geral, Acesso, Serviços e Equipamentos turísticos, 

Atrativos turísticos, Marketing e promoção do destino, 

Políticas públicas, Cooperação regional, Monitoramento, 

Economia local, Capacidade empresarial, Aspectos 

sociais, Aspectos ambientais e Aspectos culturais, que 

são avaliados pelos técnicos da FGV (Fundação Getúlio 

Vargas) in loco através de entrevistas nos principais 

órgãos competentes.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDADE DO MINISTÉRIO 
DO TURISMO

O resultado desta Pesquisa, em 2014, mostrou que 

Aracaju evoluiu nos seguintes aspectos: Infraestrutura 

Geral, Serviços e Equipamentos Turísticos, Atrativos 

Turísticos, Politicas Publicas, Cooperação Regional e 

Monitoramento. Destacando que foi a capital que mais 

evoluiu nas questões ambientais dentre os destinos 

pesquisados.  SEMICT e Universidade Federal de 

Sergipe- UFS firmaram parceria neste estudo para 

desenvolver um trabalho de extensão acadêmica com o 

intuito de acompanhar os resultados.  Os resultados da 

pesquisa de 2015 ainda estão em análise.

PROJETO PÔR DO SOL DE ARACAJU
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INCLUSÃO
SOCIAL

A Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social – 

SEMFAS é o órgão gestor da Política Municipal de Assistência 

Social, responsável direto pela estruturação do Sistema Único de 

Assistência Social- SUAS, no Município de Aracaju.Sua finalidade é 

a regulação e organização em todo o território nacional das ações 

socioassistenciais. 

No ano de 2015, a SEMFAS continuou a direcionar seus esforços 

para assegurar os direitos sociais aos cidadãos em direção a 

consolidação do SUAS em Aracaju. 
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PROTEÇÃO
SOCIAL BÁSICA

A Proteção Social Básica, de caráter preventivo, é 
composta de ações voltadas para famílias e indivíduos 
que se encontram em situação de vulnerabilidade pessoal 
e/ou social, mas que não tiveram os vínculos familiares e 
comunitários rompidos em função dessa situação.

Aracaju conta com 15 CRAS e três Unidades Socioeducativas 
- USEs. As ações desenvolvidas nos CRAS têm caráter 
continuado e são ofertadas às comunidades principalmente 
através do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 
Família- PAIF, de forma exclusiva e obrigatória.

O PAIF é o principal serviço da Proteção Social Básica, aos 

quais todos os outros serviços estão articulados, e direciona 
sua ação ao atendimento às famílias, com prioridade ao 
direito à convivência familiar e comunitária prevenindo a 
ruptura de vínculos, promovendo o acesso e usufruto de 
direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida.

A SEMFAS inovou o atendimento às populações residentes 
nas áreas mais dispersas do Município através do Centro 
de Referência de Assistência Social- CRAS itinerante, 
implantado em março de 2015, e cujo objetivo é levar os 
serviços de Proteção Social Básica às comunidades, 
tais como Robalo, Areia Branca, Mosqueiro, São José, 
Gameleira, Zenza e Loteamento Nossa Senhora de Fátima, 
além do Bairro 17 de Março, dentre outras. 

No ano de 2015, as ações dos CRAS podem ser visualizadas 
nos dados apresentados abaixo:

Figura 57 – CRAS Itinerante

Figura 58 – Ação desenvolvida no CRAS

Tabela 16 - Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF

Fonte: SEMFAS  *Dados até Outubro/2015

Fonte: ASCOM/SEMFAS

Fonte: ASCOM/SEMFAS

No CRAS também é desenvolvido o Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, 
que é uma ação desenvolvida em grupos, a fim de 
complementar o trabalho social com famílias e prevenir 
a ocorrência de situações de risco social, de modo a 
ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o 
sentimento de pertencimento e de identidade, fortalecer 
vínculos familiares e incentivar a socialização e a 
convivência comunitária. Possui caráter preventivo e 
proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e 
no desenvolvimento de capacidades e potencialidades.

No ano de 2015 o SCFV atendeu uma média mensal de 1.177 
usuários, divididos entre as faixas etárias abaixo especificadas:

Tabela 17 – Média Mensal de Pessoas Atendidas pelo 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Tabela 18 – Operações Realizadas no CADÚNICO

Figura 59 – Ação desenvolvida no CRAS

Fonte: ASCOM/SEMFAS

Fonte: ASCOM/SEMFAS

Além das ações realizadas por equipe profissional 
formada por assistentes sociais, psicólogos e educadores 
sociais, o CRAS Itinerante também oferta o atendimento 
do Cadastro Único de Programas Sociais - CADÚNICO, 
que tem o objetivo de identificar e caracterizar as famílias 
expostas a situações de vulnerabilidade e permite 
conhecer a realidade socioeconômica das famílias do 
município. 

Desde sua implantação, o CRAS Itinerante realizou 
Inclusão de novas famílias no CADÚNICO, além de 
atualizar dados e realizar consultas à sua base de dados, 
como demonstrado abaixo:
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PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL - PSE 

A Proteção Social Especial é composta de ações voltadas 

para famílias e indivíduos que tiveram seus direitos 

violados e os vínculos familiares e comunitários estão 

fragilizados ou rompidos. As famílias atendidas pela 

PSE vivenciam violações de direitos por ocorrência de: 

violência física, psicológica e negligência, além de outras 

formas de violação de direitos.

Diferentemente da Proteção Social Básica - PSB que tem 

um caráter preventivo, a PSE atua com natureza protetiva.

O Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social – CREAS é a unidade pública estatal que 

oferta serviços de proteção especial, especializados e 

continuados, gratuitamente, a família e indivíduos em 

situação de ameaça ou violação de direito. Atualmente 

Aracaju possui 04 CREAS e neles são desenvolvidos os 

seguintes serviços:

• Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 

Famílias Indivíduos (PAEFI);

• Serviço Especializado em Abordagem Social;

• Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento 

de medida  socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de 

Prestação de Serviços à Comunidade (PSC).

Além do CREAS, Aracaju oferta atendimento de Proteção 

Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos 

e suas Famílias, no Centro Dia, que tem o objetivo de 

ofertar, durante o dia, serviço de proteção social à 

pessoa com deficiência em situação de dependência e 

à sua família, por meio de acolhida, escuta, informação, 

orientação e oferta de cuidados cotidianos. 

Outra ação desenvolvida no Município através da SEMFAS 

é o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de 

Rua, através do Centro Pop. O serviço funciona buscando 

alcançar os seguintes objetivos: possibilitar condições 

de acolhida na rede socioassistencial; contribuir para 

a construção de novos projetos e trajetória de vida 

visando à construção do processo de saída das ruas 

e o alcance da referência como sujeitos de direitos na 

sociedade brasileira; contribuir para restaurar e preservar 

a integridade e a autonomia da população em situação 

de rua e promover ações para reinserção familiar e/ou 

comunitário.

Destaca-se também serviços que garantem a proteção 
integral – moradia, alimentação, higienização e trabalho 
protegido, para famílias e indivíduos que se encontram 
em situação de violação de direitos e que tiveram seus 
vínculos familiares fragilizados. 

Aracaju possui uma rede de atendimento formada por 
nove Unidades de Acolhimento Institucional, sendo: um 
Abrigo Institucional para crianças de ambos os sexos, 
um Abrigo Institucional para crianças/adolescentes do 

Tabela 19 – Pessoas Atendidas pelo PAEFI

Tabela 20 – Atendimentos à População de Rua

Tabela 21 – Serviços de Acolhimento Institucional

Fonte: PSE/SEMFAS *Dados até Outubro/2015

Fonte: PSE/SEMFAS *Dados até Outubro/2015

Fonte: PSE/SEMFAS *Dados até Outubro/2015

Fonte: ASCOM/SEMFAS

No ano de 2015 foram realizados atendimentos, 

como mostra o quadro abaixo:

sexo masculino, um Abrigo Institucional para crianças 

e adolescentes do sexo feminino, um para mulheres 

vítimas de violência, três Casas-lares para crianças e 

adolescentes, uma Casa Lar para Idosos ambos os sexos 

e uma Central Permanente de Acolhimento, que realiza 

atendimento à população em situação de rua. 

Pode-se observar abaixo o quantitativo de acompanhamentos 

realizados no ano de 2015 no município:

Figura 60 – Ação realizada pelo Serviço Especializado 
para Pessoas em Situação de Rua
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Figura 61 - Cadastro Único para Programas Sociais

Figura 62 - Ações de Trabalho Técnico Social Figura 63 - Ações do Pró-Mulher, Pró-Família

Tabela 22 – Ações Acompanhadas pelo Núcleo Técnico

Fonte: Núcleo Técnico/SEMFAS *Dados até Outubro/2015

Fonte: ASCOM/SEMFAS

Fonte: ASCOM/SEMFAS Fonte: ASCOM/SEMFAS

BENEFICIOS E 
TRANSFÊRENCIAS DE 
RENDA

Cadastro Único para Programas Sociais

Com o intuito de identificar e caracterizar as famílias de 
baixa renda, a Prefeitura Municipal de Aracaju cadastrou 
até setembro de 2015 um total de 73.482, dentre as quais:

• 25.855 com renda per capita familiar de até R$ 77,00;
• 17.589 com renda per capita familiar entre R$ 77,00 e 
R$ 154,00;
• 19.628 com renda per capita entre R$ 154,00 e meio 
salário mínimo;
• 10.410 com renda per capita acima de meio salário 
mínimo.

O total de famílias com cadastro atualizado é de 51.130. 
Destas, 44.271 são famílias com renda per capita de até 
½ salário mínimo.

BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Os Benefícios Eventuais destinam-se aos cidadãos e 
famílias com impossibilidade de arcar por conta própria 
com o enfrentamento de contingências sociais, cuja 
ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do 
indivíduo, a unidade da família e a sobrevivência de seus 

membros. Possuem caráter suplementar e provisório, 
prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de 
morte, nascimento, calamidade pública e situações de 
vulnerabilidade temporária.

No ano de 2015, foram distribuídos 683 benefícios, 
sendo: 222 auxílios mortalidade e natalidade; 284 cestas 
básicas; 169 colchões e 08 kits construção.

Além desses resultados, o Núcleo vem pautando suas 
ações integradas com as demais políticas setoriais, 
visando melhoria no atendimento intersetorial aos nossos 
usuários.
 
HABITAÇÃO INTERESSE 
SOCIAL 

No tocante a área de habitação foram realizadas várias 
ações de acompanhamento dos trabalhos técnicos 
sociais nos seguintes empreendimentos:

• Residencial Vitória da Resistência/Lamarão – 
beneficiando 410 famílias; 
• Residencial Jaime Norberto (Programa Minha Casa 
Minha Vida) - beneficiando 369 famílias;
• Bloco I no Bairro 17 de Março – beneficiando 58 famílias;
• Residencial Zilda Arns - beneficiando 144 famílias.

PRÓ-MULHER, PRÓ-
FAMÍLIA:
MAIS SAÚDE, MAIS VIDA

O Programa Pró-Mulher, Pró-Família: Mais Saúde, Mais 
Vida tem a finalidade de reforçar a atenção a saúde da 
mulher e da família, preferencialmente àquelas beneficiárias 
de programas sociais de transferência de renda e/ou de 
benefícios de prestação continuada, com foco na prevenção 
de doenças e no fomento a medidas de proteção social, com 
vista a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

No decorrer deste ano, a Administração Municipal realizou 
três eventos beneficiando cerca de 3.674 mulheres com 
os seguintes serviços: consultas médicas, atendimento 
oftalmológico e a realização de exames citológicos, glicemia, 
transvaginal, H.I.V e Sífilis. Os eventos foram realizados nos 
Bairros América, Lamarão e a comunidade do Agamenon 
Magalhães, localizada no Bairro José Conrado de Araújo.

Programa Bolsa Família- PBF 

Seguindo as atividades de transferência de renda para 

famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza, 

até setembro 2015, a atual gestão beneficiou 40.865 

famílias, representando uma cobertura de 110,1% da 

estimativa de famílias pobres do Município.  As famílias 

recebem benefícios com valor médio de R$ 127,96 

e o valor total transferido pelo governo federal em 

benefícios às famílias atendidas alcançou mais de R$ 5,2 

milhões. 

NÚCLEO TÉCNICO 
A SEMFAS, com o objetivo de qualificar a prestação dos 
serviços, criou em maio de 2015 o Núcleo Técnico, que 
tem sua ação articulada com os Serviços de Proteção 
Social Básica e Especial. 

A implantação do Núcleo Técnico surgiu a partir da 

necessidade observada pela gestão, quanto à importância 
do acompanhamento sistemático dos casos de usuários 
dos serviços previstos na Política de Assistência Social, 
com intervenção do Poder Judiciário e Ministério Público. 

O Núcleo Técnico conseguiu realizar as seguintes ações, 
como demonstra a tabela abaixo:
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Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

No decorrer de 2015, o Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher realizou diversas ações com o objetivo de defender 
os direitos das mulheres. 

AUXÍLIO MORADIA

Em 2015, o Municipio de Aracaju beneficiou aproximadamente 
1.239 famílias com o Auxílio Moradia, a fim de subsidiar o 
pagamento de aluguel às familias que se encontravam em 
situação de vulnerabilidade e/ou de risco pessoal e social.

CONTROLE SOCIAL

A Estação Cidadania – Casa dos Conselhos - é uma estrutura 
vinculada à Secretaria Municipal da Família e da Assistência 
Social, criada no intuito de acomodar os órgãos colegiados de 
defesa de direitos. Tem como principal finalidade dar suporte 
administrativo e técnico aos Conselhos, proporcionando-lhes 
os meios necessários ao bom funcionamento. 
Em 2015, a Gestão Municipal promoveu várias Conferências 
Municipais, além da realização do 1º Processo Unificado de 
Escolha dos Conselheiros Municipais de Aracaju através do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
- CMDCA.
 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente- CMDCA

O CMDCA é o órgão deliberativo e controlador das ações de 
política de atendimento à criança e ao adolescente. 

No ano de 2015, destacam-se:
• Realização da Conferência Livre direcionada somente 
as crianças e adolescentes, tendo como objetivo discutir 
as temáticas estabelecidas nos eixos baseados no Plano 
Nacional de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes; 
• Realização da X Conferência Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente com temática central “Política 
e Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e 
Adolescentes - fortalecendo os Conselhos dos Direitos da 
Criança e do Adolescente”. Como objetivo principal mobilizar 
o sistema de garantia de direitos e a população em geral 
para a importância do controle social na consolidação e 
monitoramento da Política Nacional de Direitos;
• Realização da Eleição do Processo de Escolha Unificada 
dos membros dos Conselhos Tutelares dos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 
6º Distritos. 

Conselho Municipal da Assistência Social- CMAS

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS 
é o órgão que reúne representantes do governo e da 
sociedade civil para discutir, estabelecer normas e 

fiscalizar a prestação de serviços sociais públicos e 
privados no Município.
Destacou-se a Realização de duas Pré-conferências de 
Assistência Social preparatórias para a X Conferência 
Municipal de Assistência Social.

Figura 64 - X Conferência Municipal de 
Assistência Social

Figura 67 - I Conferência da Pessoa Idosa

Figura 65 - Ações do CMDPcD

Fonte: ASCOM/SEMFAS

Fonte: ASCOM/SEMFAS

Fonte: ASCOM/SEMFAS

Fonte: ASCOM/SEMFAS

Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência – CMDPcD

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência (CMDPcD) tem por objetivo a 
implementação e defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, com a capacitação de interiorização das 
ações em todos os níveis de atendimento.

Destacou-se a Realização IV Conferência Municipal que 
foi realizada nos dias 30 e 31 de julho/2015. Contou com a 
participação de 150 pessoas. O tema da Conferência foi “Mais 
direitos, participação e poder para as mulheres”.

Conselho Municipal de Segurança Alimentar

É um órgão que tem como competência propor políticas 
públicas, programas e ações de Segurança Alimentar Nutricional 
Sustentável, tendo como objetivo principal, assegurar a cada 
pessoa o direito constitucional inerente à alimentação e nutrição.
Entre as ações de 2015, foi destaque a II Conferência Municipal 
de Segurança Alimentar, com o tema ‘Comida de verdade no 
campo e na cidade: por direitos e soberania’. O evento tem como 
objetivo propor diretrizes para um Plano Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional, além de mobilizar e promover o debate 
sobre a garantia de direitos e políticas públicas voltadas a uma 
alimentação segura.

Conselho Municipal de Terceira Idade- CMTI

Com o intuito de debater políticas públicas que visem melhorar 
a qualidade de vida do idoso em Aracaju foi realizada a I 
Conferência da Pessoa Idosa, com o tema ‘Protagonismo da 
Pessoa Idosa – Por um Brasil de Todas as Idades’.

O Conselho busca inserir-se em diversos espaços, 
garantindo o acesso e o direito da pessoa com deficiência. 
Entre elas se destacaram:  

• Participação na elaboração da CARTILHA DA 
ACESSIBILIDADE para execução da CALÇADA LIVRE;
• Realização da Pré e IV Conferência Municipal da Pessoa 
com Deficiência com o tema:“O Desafio na Implementação 
das Políticas da Pessoa com Deficiência: A Transversalidade 
como a Radicalidade dos Direitos Humanos”.

Figura 66 - IV Conferência Municipal
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Figura 68 - Formatura do PRONATEC

Figura 70 - Inauguração do Centro 
da Juventude de Aracaju

Figura 72 - Laboratório de Informática do CQUP

Figura 73 - Inauguração da Unidade
de Qualificação Profissional 

Figura 71 - Laboratório de Costura Industrial
do CQUP

Figura 69 - Encerramento do Curso de Doces e Salgados

Fonte:ASCOM/FUNDAT/SEMFAS

Fonte:ASCOM/FUNDAT

Fonte:ASCOM/FUNDAT/SEMFAS

Fonte:ASCOM/FUNDAT/SEMFAS
Fonte:ASCOM/FUNDAT/SEMFAS

Fonte:ASCOM/FUNDAT/SEMFAS

A atual gestão, através da Fundação Municipal de 
Formação para o Trabalho - FUNDAT, vinculada à 
Secretaria Municipal da Família e Assistência Social 
-SEMFAS, executou um conjunto de políticas públicas 
de formação para o trabalho, objetivando a inserção de 
cidadãos no mercado de trabalho e a geração de renda. 
Seja através da qualificação, especialização, atualização 
e aperfeiçoamento de jovens e adultos, assim como da 
intermediação para oferta de cursos profissionalizantes 
em sintonia com a demanda existente no município.

PROGRAMA MAIS 
QUALIFICAÇÃO
A fim de proporcionar acesso ao conhecimento em 
busca de melhoria na qualidade de vida, a administração 
municipal tem atuado em duas vertentes: disseminando 
a aprendizagem para quem deseja ingressar no mercado 
formal e possibilitando que uma parcela da população 
desenvolva novas habilidades empreendedoras.

Visando à qualificação profissional do aracajuano e 
sua inserção no mercado de trabalho, a FUNDAT, em 
2015, capacitou 11.059 mil pessoas, sendo 453 através 
do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego – PRONATEC, 117 através do Programa de 
Desenvolvimento do Turismo – PRODETUR, 688 através 
dos Programas de Gratuidade do Sistema S, 8.510 por 
meio de Cursos de Curta Duração, denominados Cursos 
Livres e 1.291 através do Programa Alimento Seguro 
destinados a feirantes e ambulantes que atuam na capital. 
É importante destacar que todos os cursos são oferecidos 
gratuitamente para aracajuanos que tenham a partir de 
16 anos, independente da escolaridade, e que sejam 
cadastrados ou estejam em processo de cadastramento 
no Cadastro Único das Famílias - CADÚNICO.

INAUGURAÇÕES 
DOS CENTROS DE 
QUALIFICAÇÃO

Em março de 2015, o governo municipal inaugurou o 
CENTRO DA JUVENTUDE localizado no Conjunto Augusto 
Franco, Bairro Farolândia, com o intuito de ampliar e 
disseminar as oportunidades por toda a capital.

Para atender as demandas nesse bairro foram 
disponibilizadas 17 turmas de cursos livres com a oferta de 
395 vagas e 3 turmas do PRONATEC com 50 vagas. 

E o processo de inclusão a formação profissional não parou 
por aí. Em outubro, a administração municipal concluiu a 
Reforma da UNIDADE DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
SANTA MARIA no Bairro Santa Maria.

Para atender as demandas nesse bairro foram 
disponibilizadas 7 turmas de cursos livres com a oferta de 
155 vagas e 2 turmas do PRONATEC com 40 vagas.

Com uma política voltada para atender preferencialmente 
a população mais carente, a atual gestão inaugurou o 
CENTRO DE QUALIFICAÇÃO E UNIDADE PRODUTIVA - 
CQUP no Bairro 17 de Março. O complexo com 2.750 m² 
dispõe de salas de aula e de informática, além de galpões 
destinados à carpintaria, marcenaria e confecção industrial. 
O espaço também serve como base de apoio para que a 
Guarda Municipal possa atuar nesta região. 

Para atender as demandas nesse bairro foram 
disponibilizadas 15 turmas de cursos livres com a oferta 
de 335 vagas e 6 turmas do Programa de Gratuidade do 
Sistema S com 140 vagas.
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PROGRAMA MAIS RENDA

Trata-se de um programa estruturante da FUNDAT que tem como foco ações de empreendedorismo visando à capacitação 
de ambulantes, feirantes, guardadores de carro, artesãos, merendeiras, entre outros. Até outubro foram capacitadas 2.601 
pessoas. As capacitações ocorrem em parceria com instituições renomadas nacionalmente como SEBRAE, SENAC, SESI 
e COVISA, bem como com as empresas municipais EMSURB e EMURB. 

Neste setor, os resultados também foram marcantes. De acordo a Vigilância Sanitária Municipal, as fiscalizações a 
vendedores ambulantes pós-capacitação resultaram na apreensão zero de mercadorias nos eventos públicos, a exemplo 
do Forró Caju e do Revéillon. 

Em 2015, vale ressaltar a formalização de 80 Micro-empreendedores Individuais, representando um aumento de quase 80% em relação a 
2014, os quais deixaram a informalidade e passaram a contribuir com a receita do município. 

CREDPOVO

É importante também destacar o apoio institucional da gestão municipal para a formalização de Empreendedores Individuais através do 
CREDPOVO. Esse serviço oferece linhas de crédito voltadas para micro e pequenos empreendimentos, dando aos cidadãos as condições 
necessárias para abrir e manter seu próprio negócio. Nos três anos da atual administração foram aprovadas aproximadamente R$ 614 mil 
reais de propostas para abertura do pequeno negócio.

PROGRAMA MAIS TRABALHO

O destaque desse programa é a Agência do Trabalhador que tem como principais objetivos: intermediar emprego para egressos dos cursos; 
encaminhar interessados a profissionalização; realizar oficinas de elaboração de currículo e postura em entrevistas de emprego; realizar estudos 
estatísticos; coletar informações junto a empresas parceiras no tocante a realização de cursos; manter registros sobre empregabilidade no Município 
de Aracaju e, especialmente, o serviço de orientação vocacional por meio de oficinas vinculadas aos cursos ofertados pela FUNDAT.

Após a intermediação feita pela Agência do Trabalhador, em 2015, foram inseridas 2.205 pessoas no mercado de trabalho, que somadas aos 
anos anteriores totalizam mais de 12.000 oportunidades oferecidas pela FUNDAT.

Após a intermediação feita pela Agência do Trabalhador, até outubro de 2015, foram inseridas 2.079 pessoas no mercado de trabalho, que 
somadas aos anos anteriores totalizam mais de 50.000. 
Com o intuito de facilitar a vida do cidadão aracajuano foram emitidas 3.289 Carteiras de Trabalho e Previdência Social - CTPS e cadastrados
30.951 currículos;

Figura 74 - Curso de Empreendedorismo

Fonte:ASCOM/FUNDAT/SEMFAS
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MEIO
AMBIENTE

A responsabilidade socioambiental também se fez presente 

nas diretrizes da Administração Municipal com a elaboração 

de projetos e implementação de várias ações, visando uma 

melhor qualidade de vida e saúde da população.



RELATÓRIO DE GESTÃO 2015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 69

COMBATE AO DESCARTE 
IRREGULAR DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS

Com o intuito de alertar a população quanto à importância 
do descarte correto dos resíduos, previsto na legislação 
municipal, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente- 
SEMA realizou ações de controle e fiscalização em 
diversos bairros da capital. 

Além do trabalho educativo e preventivo das abordagens 
iniciais, a SEMA, através de ações coordenadas entre 
diversos órgãos, deflagrou operações, tais como 
“ARACAJU MAIS LIMPA” e “OPERAÇÃO DESCARTE”, 
visando coibir práticas ilícitas e crimes ambientais 
relacionados ao descarte irregular de resíduos na capital.

Outra operação que foi deflagrada em 2015 foi a 
‘OPERAÇÃO DESCARTE’ cujo objetivo também foi coibir 
crimes ambientais relacionados ao descarte irregular de 
resíduos na capital. 

A prática do descarte irregular tornou-se tão intensa na 
capital que, até Outubro de 2015, foram realizadas 417 
ações de fiscalização, sendo que no mesmo período do 
ano anterior foram realizadas 60 fiscalizações. Estas ações 
representaram 32% de todas as fiscalizações ambientais 
executadas pela SEMA este ano, um universo bastante 
significativo quando comparado com o percentual de 
incursões relacionadas com outros problemas ambientais 
da capital, como por exemplo degradação de áreas 
protegidas que correspondeu a 11% das fiscalizações.

ARBORIZAÇÃO DA 
CIDADE

Planejar a arborização é indispensável para o 
desenvolvimento urbano e fundamental na salubridade 
ambiental, por ter influência direta sobre o bem-
estar da população em razão dos diversos benefícios 
proporcionados.

Figura 75 - Manejo e manutenção da arborização Figura 77 - Seminário de arborização Figura 78 - Audiência Pública do Plano de Saneamento

Figura 76 - Plantio de Mudas

  Fonte: ASCOM/SEMA   Fonte: ASCOM/SEMA   Fonte: ASCOM/SEMA

  Fonte: ASCOM/SEMA

Com o objetivo de melhorar a qualidade arbórea da 
cidade, a atual gestão plantou cerca de 5.000 mudas na 
capital.

Algumas das metas traçadas no Plano Municipal de 
Arborização Urbana de Aracaju- PMARB, elaborado em 
2014, foram alcançadas tais como abertura de processo 
licitatório para aquisição de 25.800 mudas. 

Considerando ainda as metas estabelecidas no PMARB 
que tem como um dos objetivos trabalhar a Educação 
Ambiental e a comunicação quanto a temática da 
arborização com a população, em 2015, a SEMA realizou 
o II Seminário Aracajuano de Arborização Urbana, com 
o objetivo de promover uma ampla discussão sobre a 
importância da arborização para o desenvolvimento 
urbano de Aracaju.

PLANO MUNICIPAL 
INTEGRADO DE
SANEAMENTO BÁSICO

O Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico - PMSB 
é resultado de um convênio firmado, em 2014, entre a 
Prefeitura de Aracaju e a Universidade Federal de Sergipe - 
UFS para promover melhorias na gestão do abastecimento 
de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos 
e manejo de águas pluviais na capital. O projeto contempla 
a elaboração do plano de mobilização, o diagnóstico, 
prognósticos e alternativas para a universalização dos 
serviços de saneamento básico. 

Para elaboração do plano estão sendo investidos 
aproximadamente R$ 1 milhão, fruto de convênio firmado entre 
o Governo Municipal e o Governo Federal, através do PAC2.
Dentre as ações previstas e concluídas, destacam-se o 
“Plano de Mobilização Social” e o “Diagnóstico da Situação 
do Saneamento Básico”.
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CONTROLE E 
FISCALIZAÇÃO 
AMBIENTAL

A Administração Municipal, através da SEMA intensificou 

ações de fiscalização no sentido de coibir a degradação 

ambiental e promover o controle de atividades com 

potencial poluidor. Até Outubro, foram realizadas mais 

de 2.682 ações de controle relacionadas à fiscalização 

ambiental, que representam um acréscimo de 15% em 

relação ao ano anterior.

LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL

Em virtude da celebração do Convênio de Cooperação 

Técnica e Administrativa – ADEMA/SEMARH/Município 

de Aracaju nº 002/2014, a SEMA desde 2014, passou a ser 

responsável pela análise dos processos de licenciamento 

ambiental e a fiscalização das atividades consideradas de 

impacto local.

Com relação ao Licenciamento Simples, até Outubro 

de 2015, foram abertos 486 processos relacionados à 

expedição de Licenças Simplificadas, Certificados de 

Dispensa de Licença e Autorização Ambiental para o uso 

de equipamentos sonoros. Este total é 30% superior ao 

solicitado no mesmo período do ano anterior.  

No tocante ao Licenciamento Ordinário, até Outubro 

de 2015, foram abertos 223 processos relacionados 

à liberação de Licenças Prévia, de Instalação e de 

Operação.

Gráfico 1 - Distribuição Relativa de 
Fiscalizações em Aracaju - 2015

Fonte: ASPLANDI/SEMA/2015

Fonte: ASCOM/SEMA

Fonte: ASCOM/SEMA

Em 2015, a SEMA expediu 90% dos processos de 

Licenciamento Ambiental protocolados no órgão. 

As atividades de licenciamento e controle ambiental, além 

de compensações por danos ao meio ambiente foram 

responsáveis pelo ingresso expressivo de recursos no 

Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA. Até Outubro 

de 2015, foram arrecadados cerca de R$ 460 mil, o que 

representou um acréscimo de R$ 410 mil em relação 

ao ano anterior. Estes recursos foram revertidos nos 

seguintes projetos ambientais: “Projeto Amigo Animal” 

cujo objetivo é alertar a população quanto à legislação 

AGENDA AMBIENTAL 
NA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA - A3P 

A implantação da agenda ambiental na administração 

pública visa fomentar o comprometimento dos gestores 

às mudanças de hábitos, promovendo a economia de 

recursos naturais e a eficiência de gastos institucionais. 

A efetivação das ações e atividades desse programa foi 

intensificada com a assinatura do Termo de Adesão da 

A3P, formalizado com o Ministério do Meio Ambiente - 

MMA.

Figura 79 - Projeto Amigo Animal

Figura 82 - Instalação de Eco pontos para
coleta de eletrônicos

Fonte: ASCOM/SEMA

Figura 80 - Projeto Consumo Consciente

Fonte: ASCOM/SEMA

Figura 81 - Projeto Praia Limpa

relacionada aos maus tratos à fauna local, em especial 

aos animais de estimação e os utilizados para trabalho; 

“Projeto Consumo Consciente”, que tem como diretriz 

básica o incentivo ao uso consciente dos recursos 

naturais; “Projeto Praia Limpa”, visando conscientizar 

a população quanto à necessidade de manter nossas 

praias limpas.
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Fonte: ASCOM/SEMA

PROJETOS 
SOCIOAMBIENTAIS

Com o intuito de minimizar possíveis impactos ambientais 
provenientes de obras de infraestrutura, relacionadas a 
saneamento básico, a SEMA vem desenvolvendo projetos 
socioambientais em algumas comunidades da capital 
sergipana, dentre elas: Nova Liberdade I e II, Pantanal, 
Marivan, Costa do Sol e Beira Mar.
Dentre os eixos propostos, destacam-se:“Plantando 
semente, germinado qualidade e colhendo saúde”; 
“Guardião ambiental mirim”; “Água para toda vida”; 
“Reciclar e reinventar a vida” e “Patrimônio nosso”, 
incentivando desenvolvimento socioeducativo das 
comunidades envolvidas.

Figura 85 - Educação ambiental 
em escolas municipais

PROGRAMA CATA BAGULHO

A operação Cata Bagulho, realizada de forma gratuita pela atual Administração, através da Empresa Municipal de 

Serviços Urbanos - EMSURB tem como objetivo minimizar o descarte irregular de resíduos de grande porte sem 

funcionalidade como geladeira, sofá, televisores, entre outros. Abrange todos os bairros da cidade e a equipe trabalha 

para que os entulhos sejam descartados corretamente e destinados à reciclagem, a fim de não agredir o meio 

ambiente. Além disso, contribui para a geração de renda, a redução de alagamentos e de focos criadores do mosquito 

da dengue. 

Desde a implantação do programa, em Julho de 2014, foram coletadas aproximadamente 1.243 toneladas de resíduos.

Fonte: ASCOM/SEMA Fonte: ASCOM/SEMA

Figura 83 - Operação Cata Bagulho Figura 84 - Operação Cata Bagulho

Gráfico 2 - Quantitativo em Toneladas de Lixo Coletado.

Fonte: EMSURB  *Dados Julho/2014 a Setembro/2015
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MERCADOS E FEIRAS LIVRES

Os mercados municipais e feiras livres são de grande importância para a cidade de Aracaju, sobretudo em relação 

à política de abastecimento desenvolvida pelo Município, que visa suprir as necessidades básicas da população 

através da oferta de produtos e serviços essenciais.

Atualmente, o Município de Aracaju conta com 09 Mercados e 34 feiras que oferecem oportunidades e geração de 

renda aos mais de 2.870 permissionários e 4.200 feirantes.

A atual gestão vem realizando diversas intervenções no que concerne a higiene e manipulação de alimentos nos 

mercados e feiras livres, que alcançam resultados satisfatórios para permissionários, feirantes e clientes.

A atual Administração vem realizando serviços de reforma na estrutura física dos Mercados Centrais: Albano Franco, 

Thales Ferraz e Antônio Franco, com investimentos superiores a R$ 1,2 milhão. Dentre os principais serviços, 

destacam-se: recuperação ou substituição das instalações elétricas e hidrossanitárias; recuperação das estruturas 

metálicas; instalação de esquadrias de alumínio; recuperação de pisos e pinturas.

É importante destacar que nos Mercados Thales Ferraz e Antônio Franco foram individualizadas as ligações de água 

nos boxes e restaurantes, visando coibir o desperdício de água nos citados mercados.

Dando continuidade às ações de melhorias nos mercados, foram realizados serviços de recuperação no Mercado 

Municipal Alcino Barros, situado no Bairro 18 do Forte, dentre eles: recuperação do telhado; instalação de quadros 

elétricos individuais nos boxes; recuperação das instalações hidrossanitárias e pintura.

Vale ressaltar que em 2015, a Administração Municipal, através da EMSURB, deflagrou o processo licitatório 

objetivando a concessão de serviço público para organização e manutenção das feiras livres, com vistas a oferecer 

um melhor serviço à população aracajuana.

Fonte: ASCOM/EMSURB/SEMICT

Figura 86 - Feira livre
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