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                                                      APRE SENTAÇÃO  

 
 
 

A atual gestão do Município de Aracaju adotou o slogan "O futuro se constrói com amor e trabalho". Essas poucas 

palavras traduzem bem o estilo da administração que elegeu a proteção do bem-estar do aracajuano como a principal 

diretriz de desenvolvimento da capital. 

Todas as secretarias empenham-se para prestar serviços públicos de qualidade, democratizando cada vez 

mais o acesso do cidadão aracajuano a eles de modo que se sinta satisfeito e valorizado. Essa revista 

mostra as principais realizações do Governo Municipal no ano de 2014. Nela, é possível ver concretizado esse desejo de 

se construir um futuro mais digno com desenvolvimento econômico e social. 

O progresso pode ser constatado seja na aqu is ição de ônibus novos, no funcionamento dos postos de saúde em 

horário estendido, na reforma de praças, no recapeamento de ruas, na valorização do jovem através do primeiro  

emprego  e  da atividade esportiva, na melhora substancial dos índices de desenvolvimento da educação  básica,  na  

proteção  com consciência cidadã da Guarda Municipal e no constante esforço  de valorização  do  servidor  público.  Os 

resultados alcançados revelam os esforços empreendidos pela atual administração de Aracaju para tornar o aracajuano 

parceiro na construção de uma cidade melhor, consciente de suas responsabilidades e atento ao que reserva o 

futuro. 
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SAÚDE MUNICIPAL 

Um dos objetivos estratégicos da atual administração é 

ampliar o acesso e melhorar a resolutividade do sistema de 

saúde. Em 2014, para atingir esse objetivo a Prefeitura 

Municipal de Aracaju (PMA), através da Secretaria Municipal 

da Saúde (SMS), desenvolveu diversas ações, dentre elas, 

destaca-se a ampliação do horário de atendimento das 17:00 

às 20:00 h em 09 Unidades Básicas de Saúde (UBS), o que 

corresponde a um percentual de aproximadamente 21% das 

unidades de saúde. 

Ainda no esforço de melhorar a oferta dos serviços de 

saúde, iniciou 

a construção 

das UBSs 

Oswaldo Leite 

(Santa Maria), 

Amélia Leite 

(Suissa) e 

uma nova 

unidade no Bugio. Além das construções, reformou as 

UBS’s Walter Cardoso (Veneza), Eunice Barbosa 

(Coqueiral), Francisco Fonseca (18 do Forte) e Geraldo 

Magela (Orlando Dantas).  

Para garantir um melhor atendimento para a população 

aracajuana, reformou o Centro Especializado em 

Reabilitação (Siqueira Campos) e o Centro de Atenção 

Psicossocial David Capistrano (Atalaia). 

 

PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) 

Segundo dados do Sistema de Informação da Atenção Básica 

(SIAB), dentre as capitais do país, Aracaju possui a quarta 

cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF), composta 

por 137 equipes de saúde da família com uma cobertura 

estimada de 94,11 %. O sistema de saúde do Município de 

Aracaju conta com 859 Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS) que realizaram 672.063 visitas até setembro de 2014. 

Em 2014, foram realizadas 328.887 consultas médicas, 

incluindo médicos do Programa de Saúde da Família, 

ginecologista e pediatras, abrangendo uma cobertura da 

atenção básica de 82,63 %. 

 

 

Foto: ASPLANDI/SMS 
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PROGRAMA SAÚDE BUCAL – SORRIA ARACAJU 

No âmbito da Estratégia Saúde da Família, o Município de 

Aracaju dispõe de 67 Equipes de Saúde Bucal (ESB), 

modalidade I, perfazendo em média uma proporção de uma 

equipe de saúde bucal, para duas equipes de saúde da 

família. 

Além das equipes de saúde bucal, o serviço odontológico da 

rede de serviços de Saúde Municipal conta com 39 

Cirurgiões-Dentistas de apoio, que executam ações 

ambulatoriais, prestando atendimento, tanto à demanda 

espontânea quanto à demanda programada.  

Outra iniciativa importante desenvolvida pela atual gestão diz 

respeito ao Programa de Saúde Bucal, Sorria Aracaju, que 

realizou mais de 105 mil atendimentos, incluindo 

procedimentos preventivos, curativos e cirúrgicos.  

Trabalhando com ações educativas e preventivas, as equipes 

de Saúde Bucal da Atenção Primária beneficiaram 62 mil 

usuários, através de ações coletivas, dentre elas: escovação 

dental supervisionada, aplicação tópica de flúor gel e exame 

bucal. 

 

Na odontologia 

preventiva foram 

realizadas 2.114 

aplicações de 

selante para evitar 

o aparecimento de 

cáries e 42.701 

restaurações para 

prevenir extrações 

dentárias. 

Além destas ações, a Saúde Bucal de Aracaju priorizou os 

grupos de risco, realizando mais de 20 mil atendimentos entre 

gestantes, idosos, pacientes especiais e crianças de 0 a 5 

anos. 

 

NÚCLEO DE APOIO DE SAÚDE À FAMÍLIA (NASF) 

Para ampliar a abrangência e a diversidade das ações das 

Equipes Saúde da Família, bem como sua resolutividade, foi 

implantado o NASF a fim de promover a criação de espaços 

para a produção de novos saberes e ampliação da clínica. 

Atualmente, é composto por 52 profissionais, dentre eles: 

  

Foto: ASCOM/SMS 
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fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, 

farmacêuticos e terapeutas ocupacionais, distribuídos em 

nove equipes que atendem em 23 UBSs.  

 

REDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA (REAE) 

Em 2014, a Prefeitura Municipal de Aracaju desenvolveu 

várias ações, 

mediante a 

prestação de 

serviços 

especializados 

nos níveis de 

média e alta 

complexidade, 

visando 

fortalecer a 

atenção integral à saúde da população.   Dentre elas, 

destacamos os mutirões de ultrassonografia e de consultas 

oftalmológicas que contribuíram para a redução da lista de 

espera e proporcionaram respostas satisfatórias aos usuários 

do Sistema Único de Saúde (SUS).  

Foram realizadas 136.950 consultas em diversas 

especialidades médicas: ginecologia, mastologia, pediatria, 

endocrinologia, gastroenterologia, otorrinolaringologia, 

mastologia, fisioterapia, dermatologia cardiologia, ortopedia, 

proctologia, urologia, pneumologia, entre outras. 

 

REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (REAPS) 

No tocante à saúde mental, a Secretaria Municipal da Saúde 

realizou o "Encontro de Saúde Mental" com o objetivo de 

reforçar para a população a importância de se ter um cuidado 

maior com as pessoas portadoras de transtornos mentais, de 

modo a reinseri-las na comunidade. O encontro também 

consolidou a 

Política de 

Atenção 

Psicossocial do 

Município de 

Aracaju que é 

apoiada em um 

modelo de atenção aberto e de base comunitária. 

 

Foto: ASCOM/SMS 

Foto: ASCOM/SMS 
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Ainda referente às ações voltadas aos cuidados em saúde 

mental, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 

acompanharam pessoas com transtorno mental, incluindo 

aquelas com necessidades decorrentes do uso abusivo de 

álcool e outras drogas; acolheram novos usuários; realizaram 

atendimentos e visitas médicas. Além disso, com o Projeto de 

Redução de Danos (PRD) foram realizados cerca de 24.000 

acessos junto a pessoas que fazem uso de drogas e 

profissionais do sexo. 

Tabela 1 – Relação dos Serviços Realizados nos CAPS 

CAPS 

Média de 

Usuários 

Acompanhados  

Acolhimento 

de Novos 

Usuários 

Atendimentos 

Médicos 

Visitas 

Médicas 

David 
Capistrano 
Filho 

1.317 227 2.286 42 

Jael Patrício 878 136 2.425 23 
Liberdade 1.464 80 2.699 110 
AD III 
Primavera 

475 516 2.066 0 

Vida Infantil 
e 
Adolescência 

232 42 111 15 

Arthur Bispo 
do Rosário 764 208 969 2 

Total 5.130 1.209 10.556 192 
Fonte: Levantamento de prontuários CAPS 

 

CENTRO DE ESPECIALIZADAS ODONTOLÓGICAS (CEO) 

No CEO (tipo III) existe uma equipe multidisciplinar, 

distribuída entre 07 consultórios odontológicos, composta por 

25 Cirurgiões-Dentistas, sendo: 03 Odontopediatras, 03 

Cirurgiões Buco-Maxilo-Faciais, 07 Endodontistas, 04 

Periodontistas, 02 especialistas em pacientes especiais e  06 

radiologistas. 

Em outubro, foi realizada a V Campanha de Prevenção 

Contra o Câncer de Boca, a fim de dar conhecimento à 

população sobre os riscos do câncer de boca, 

conscientizando-a sobre procedimentos em caso de suspeita 

da doença. 

 

 

 

 

        

 

 
Foto: ASCOM/SMS 
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REDES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

No decorrer de 2014 foram implementadas ações nas duas 

Unidades de Pronto Atendimento (UPA), visando uma melhor 

qualidade na prestação dos serviços à população.  

Dentre as ações mais significativas, destaca-se a implantação 

do ponto eletrônico que monitora a frequência dos servidores, 

garantindo sua presença no local de trabalho e, com isso, 

reduzindo o tempo de espera do paciente e ampliando o 

número de atendimentos na rede pública. 

Até setembro de 2014 foram realizadas 355.221 consultas na 

UPA Fernando Franco, Zona Sul, e 381.757 na UPA Nestor 

Piva, Zona Norte. 

 

TRANSPORTE SOCIAL 

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

adquiriu duas novas ambulâncias. O serviço de remoção 

beneficia 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. Em 2014, esse 

serviço atendeu uma média mensal de 320 usuários, com 

aproximadamente 4.000 atendimentos de transporte.  

 
                 Foto: Sérgio Silva/SECOM 

 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

A estratégia para a saúde em Aracaju enfoca a regularização 

dos produtos farmacêuticos colocados à disposição da 

população com dificuldade de acesso a estes recursos. 

Com o intuito de melhorar a assistência prestada aos 

aracajuanos, a Secretaria Municipal da Saúde realizou 

diversos processos licitatórios para compra de medicamentos. 

Essa iniciativa regularizou o abastecimento de medicamentos 

em aproximadamente 75% até o mês de novembro.  
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ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER 

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 ravídico 

puerperal, além dos 

cuidados relativos às 

DST/ AIDS. 

Dentro do escopo do programa, até setembro de 2014, foram 

realizadas 9.120 mamografias e 16.293 exames de citologia 

oncótica (Papanicolau). 

Em março, também aconteceu o V Encontro Temático sobre a 

Saúde da Mulher, no qual foi distribuído material educativo 

sobre o parto e o nascimento. 

 

ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E 

JOVEM 

Diversas ações foram empreendidas com o objetivo de 

melhorar a qualidade de vida das crianças, dentre elas, a 

realização de 5.554 Testes do Pezinho e 6.676 Testes da 

Orelhinha, o que corresponde, respectivamente, a uma 

cobertura de 59,38% e 71,38% dos nascidos vivos, conforme 

dados do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS. 

No que diz respeito às primeiras vacinas, a Secretaria 

Municipal da Saúde, através do Projeto Corujinha, imunizou 

100% dos nascidos 

vivos. Esse projeto tem 

por finalidade estimular 

a humanização da 

assistência dentro das 

maternidades de 

Aracaju, com ênfase 

no cuidado ao recém-

nascido (RN) e seus familiares.  

Com relação às consultas médicas para o público infantil, foi 

registrado no SIAB, no ano de 2014, um total de 6.748 

 

 

Foto: ASCOM/SMS 

Palestra sobre prevenção do câncer de mama 
Foto: ASCOM/SMS 
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consultas em crianças menores de 01 ano; 10.708 consultas 

na faixa etária de 01 a 04 anos e 10.974 consultas em 

crianças de 05 a 09 anos. Verificou-se, ainda, o registro de 

19.720 atendimentos/consultas em puericultura.  

De acordo com os dados registrados no Sistema de 

Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), dos 9.352 

nascidos vivos até 2014, 1.508 eram filhos de mães 

adolescentes, o que corresponde a 16,1%. Objetivando 

reduzir os índices de gravidez na adolescência e a promoção 

do autocuidado, a Secretaria Municipal da Saúde, em parceria 

com os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) 

e as Instituições de Acolhimento (Abrigos), realizou rodas de 

conversa com os adolescentes contemplando as temáticas 

contidas na Caderneta de Saúde do Adolescente focadas 

para a Saúde Sexual e Reprodutiva.  

Em março de 2014 foi assinado termo de compromisso entre 

a Secretaria Municipal da Saúde e a Associação dos 

Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (AVOSOS) 

para a execução do Projeto “Diagnóstico Precoce: o Caminho 

Mais Curto Para a Cura do Câncer Infanto-juvenil”. Dentro do 

escopo do projeto, houve uma capacitação ofertada aos 

profissionais da Rede de Atenção Primária (médicos, 

enfermeiros e odontólogos), para a detecção precoce do 

câncer infantil.  

 

ATENÇÃO À SAÚDE DO ADULTO E DO IDOSO 

A administração municipal, através do Programa Saúde do 

Adulto e do Idoso, 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.  

 

         Tabela 2  – Monitoramento de Diabéticos e Hipertensos 

Pessoas  Diabéticos Hipertensos 
Cadastradas 11.154 31.852 
Acompanhadas 9.103 25.345 
Pessoas de 40 
anos ou mais 204.205 204.205 

Prevalência 22.463 71.472 
             Fonte: SIAB 
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PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE 

O Programa Saúde na Escola (PSE) 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. São 

aproximadamente 20.000 alunos em 51 escolas, sendo 40 da 

rede municipal e 11 da estadual, e 39 Unidades de Saúde da 

Família (UFS) cadastradas.  

 

 

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 - hipertensão e diabetes . 

Em 2014, os profissionais vinculados ao Programa Academia 

da Cidade 

atuaram em 

18 pólos de 

atividades 

físicas, que 

funcionaram 

em praças, 

calçadões, 

complexos 

esportivos e 

quadras de instituições públicas, proporcionando saúde e 

bem estar a 1.500 usuários. Isso representou um aumento de 

aproximadamente 36% em relação ao ano de 2013, que 

tinham 1.110 pessoas matriculadas.  

Avaliação Antopométrica 
Foto: ASCOM/SMS 

 

Foto: NUCOM/SMS 
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SAÚDE NO COMBATE A VIOLÊNCIA  

Uma das estratégias da Saúde de Aracaju é capacitar e 

sensibilizar os profissionais para suspeitar os casos de 

violência e também para saber como fazer a notificação. O 

“Viva Contínuo” foi realizado pelos profissionais da saúde nas 

redes de urgência e emergência e serve para notificar os 

casos de suspeita ou confirmação de violência.  

Outra ação desenvolvida foi a pesquisa sobre Vigilância de 

Violências e Acidentes, intitulada "Viva Inquérito 2014", 

baseada em coleta de dados por meio de entrevistas com os 

usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). A finalidade 

dessa pesquisa é traçar o perfil epidemiológico das vítimas 

atendidas nas unidades de urgência e emergência, além de 

descrever o perfil do agressor. 

 

CONTROLE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS 

Em 2014, a Secretaria Municipal da Saúde capacitou os 

profissionais da Rede de Atenção Primária (REAP) para 

enfrentar os casos de ‘Febre Chikungunya'. 

 

Além da capacitação, realizou o Levantamento Rápido do 

Índice de Infestação de Aedes aegypti (LIRAa), visando 

identificar os 

locais com 

maiores 

incidências de 

larvas dos 

mosquitos 

Aedes Aegypti 

e Aedes Albopictus, de modo a traçar estratégias de 

intensificação nos locais de maior infestação do vetor. 

Com o intuito de combater o Papilomavírus humano (HPV), 

além de proteger 

contra o câncer de 

colo de útero, 

disponibilizou a 

vacina contra o 

HPV nas 43 

unidades de 

saúde.                                             

 

Foto: ASCOM/SMS 

Foto: ASCOM/SMS 
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Em parceria com o Centro de Controle de Zoonoses, realizou 

a campanha de vacinação antirrábica, com a disponibilização 

de diversos postos de vacinação nos bairros de nossa cidade. 

 

 

                                                                        

 

 

 

                  Foto: ASCOM/SMS 

Dentre as iniciativas voltadas a saúde dos trabalhadores, a 

atual gestão, através da Rede de Atenção à Saúde do 

Trabalhador (REAST), realizou ações de prevenção aos 

acidentes ou agravos, fiscalizou os ambientes de trabalho e 

os agravos que acometeram os trabalhadores. Vale destacar  

a participação da equipe multidisciplinar da REAST na III 

Conferência Estadual em Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora.  

Ainda buscando melhorar a saúde dos aracajuanos, a atual 

administração adquiriu o  CTA Itinerante, veículo equipado 

para realizar a testagem rápida para o Programa DST/Aids, 

destinado às localidades de maior necessidade.  

 

TRANSFORMANDO PRÁTICAS DE GESTÃO E CUIDADO 

O grupo "Sons do SUS" faz parte do Núcleo de Práticas 

Inovadoras (NUPRIN) e é composto por profissionais de 

diversas áreas, como arte, educação, musicista e 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 Centro de Especialidades. A ação consegue atingir 

públicos de todas as idades através desta linguagem 

universal, levando harmonia a quem mais necessita. 

 
 

Foto: NUCOM/SMS 
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EDUCAÇÃO 

ARACAJU É A SEGUNDA CAPITAL DO PAÍS QUE MAIS 

CRESCE NO IDEB 

Com uma política voltada para ampliar a cobertura e elevar a 

qualidade da educação básica, a atual gestão, através da 

Secretaria Municipal da Educação (SEMED), desenvolveu 

ações com foco na melhoria do ensino, das aprendizagens 

dos estudantes, dos ambientes pedagógicos, da 

modernização tecnológica e da gestão da rede escolar. 

O êxito do trabalho realizado pela administração comprova-se 

em números, através do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB). 

A edição do IDEB Brasil de 2013, cujos resultados foram 

divulgados em 2014, mostrou uma clara evolução nos 

resultados das escolas municipais de Aracaju, quando 

comparados com os obtidos nos anos anteriores. Houve um 

aumento de 0,5 pontos, passando de 3,6 pontos em 2011 

para 4,1 em 2013, número superior à meta estipulada pelo 

Ministério da Educação (MEC), que era de 4,0. Isso fez com 

que Aracaju, que ocupava a última posição em 2011, 

passasse a ocupar o segundo lugar no ranking nacional entre 

as capitais brasileiras, com um crescimento de 13,9% em sua 

nota. 

   Tabela 3 –  Evolução e Crescimento do IDEB 2013  

 
    Fonte: IDEB-MEC/INEP 2013 
     
    Gráfico 1 

 
     Fonte: IDEB -MEC/INEP 2013 
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PROGRAMA DE TECNOLOGIA DE GESTÃO DAS 

ESCOLAS - PROTEGE 

O bom desempenho da Prefeitura Municipal de Aracaju no 

IDEB foi fruto de uma série de ações implementadas de 

maneira articulada e com uma visão de futuro baseada na 

inovação. Como exemplo desta articulação, a administração 

criou o Programa de Tecnologia de Gestão das Escolas 

(PROTEGE). Esse programa engloba diferentes ações, 

projetos e parcerias que estão transformando a educação 

municipal.  

Programa de Ensino e Aprendizagem Estruturado  

Dentro do escopo do PROTEGE, a SEMED deu continuidade 

ao Programa de Ensino e Aprendizagem Estruturado com 

foco primordial e prioritário na alfabetização, iniciando o 

trabalho desta habilidade na Educação Infantil - Pré-escola e 

consolidando a competência até o 5° ano do Ensino 

Fundamental. Cumpre também o Currículo Único do 6° ao 9° 

ano, visando promover o letramento e numeramento 

adequados à efetivação das habilidades e competências dos 

alunos do ensino regular, primordiais à continuidade da 

formação básica educacional.  

Com estas ações, a rede municipal de Aracaju alavancou um 

grande saldo de qualidade no Ensino Fundamental. O 

Município de Aracaju que, segundo diagnóstico realizado pelo 

Instituto Alfa e Beto tinha metade dos alunos matriculados do 

2º ao 5º ano não alfabetizados no início de 2013, conseguiu 

reduzir esse percentual para a metade e alfabetizar 70% dos 

alunos no 1º ano.  

Gráfico 2  – Relação Percentual de Alunos não 

Alfabetizados Teste Diagnóstico 2013  

 
Fonte: Censo Escolar-MEC/SEMED 

       
Com o intuito de consolidar as experiências exitosas 

referentes às ações do programa no ano de 2013, bem como 

aprimorar sua execução, a atual gestão executou uma série 

de medidas ao longo de 2014, tais como:  
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• Capacitações com grupos de professores em suas 

próprias Unidades de Ensino; 

• Realização de 03 (três) capacitações para todos os 

professores da pré-escola ao 5º ano do ensino 

fundamental; 

• Apoio pedagógico aos professores, coordenadores e 

suportes-pedagógicos das unidades de ensino realizado 

pelos supervisores do programa; 

• Participação de professores e supervisores da Rede 

Municipal de Ensino no VII Seminário Internacional do 

IAB, realizado na cidade de Belo Horizonte, para 

socializar os resultados alcançados no Município de 

Aracaju. 

Diário de Classe Eletrônico 

Ainda no âmbito do PROTEGE, a Prefeitura Municipal de 

Aracaju, através da SEMED, firmou parceria com uma 

empresa de telefonia para oferecer o aplicativo Diário de 

Classe Eletrônico, visando inserir os recursos tecnológicos de 

acompanhamento do desempenho acadêmico dos alunos e 

de auxílio aos professores da rede municipal no ambiente 

escolar. 

Até outubro de 2014, a atual gestão implantou o Diário de 

Classe Eletrônico em 48 unidades de ensino, que 

corresponde a aproximadamente 65% do total de 74 unidades 

da rede municipal, com 950 docentes devidamente 

capacitados para utilizar o sistema.  

 

   

Entrega de Tablet’s na EMEI Jose Garcez Vieira 
   Foto: ASCOM/SEMED 

 

O programa consiste na entrega de um tablet a cada 

professor, 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, audiolivros e um portal específico para a 
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Rede Municipal de Aracaju. Utilizando uma senha pessoal, 

cada professor registra no diário eletrônico a frequência dos 

alunos, as atividades curriculares e extracurriculares do dia, 

as notas e observações pedagógicas individuais acerca do 

comportamento dos alunos. A cada registro de ausência do 

aluno, os pais ou responsáveis são informados via SMS e 

convidados a comparecer à escola. O sistema permite ainda 

que após o registro das notas dos alunos, os responsáveis 

também recebam o boletim escolar de cada estudante via 

SMS.  

Olimpíadas de Jogos Digitais e Educação - OJE 

Atrelada a outras ações do PROTEGE, foi realizada a II 

Olimpíadas de Jogos Digitais e Educação (OJE), através de 

parceria com a empresa Joy Street de Recife, objetivando 

utilizar a tecnologia no ambiente escolar para melhorar a 

qualidade do ensino municipal. 

A Olimpíada funciona como uma rede social rica em jogos 

digitais e objetos de aprendizagem, apresentados na forma de 

desafios ao longo de uma aventura que articula habilidades 

cognitivas e colaborativas. Estes desafios são apresentados 

em forma de minijogos, jogos textuais e enigmas que se 

baseiam em questões da matriz de competências do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

 

    
  
  

 

 

 

 

 

 

 

O público alvo abrange 6.382 alunos do 6° ao 9° ano, dos 

quais 5.000 alunos estavam ativos nos jogos e concorreram a 

premiações no ano passado.  

Em novembro de 2014, ocorreu a grande final da II 

Olímpiadas de Jogos Digitais e Educação. Apenas quatro 

equipes, com quatro integrantes cada uma, conquistaram o 

direito de disputá-la. Como premiação, essas quatro equipes 

finalistas receberam um Vale Cultura, que é uma quantia em 

Alunos participando do torneio por equipe 
Foto: ASCOM/SEMED 
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dinheiro para ser trocado por livros em uma livraria. As duas 

primeiras equipes vencedoras, dessa premiação, foram 

contempladas também com uma viagem a Recife onde 

tiveram acesso a uma riquíssima programação cultural em 

museus e sítios históricos e visitaram o Parque Tecnológico 

do Porto Digital. 

 

 

 

 

 

 
      

       

                           
Alunos pr eAlunos premiados na Olimpíada de Jogos Digitais e Educação 
                    Foto: ASCOM/SEMED 

 

Concurso “Professor Show de Aula” 

Outro projeto relevante dentro do PROTEGE foi à criação do 

Concurso “Professor Show de Aula”, que tem como objetivo 

incentivar o aperfeiçoamento dos profissionais, através do 

estímulo à produção de material didático para uso como 

recurso pedagógico por docentes e discentes da rede 

municipal. 

O edital do concurso é composto de 200 tópicos de aulas de 

todas as disciplinas do Ensino Fundamental II do 6º ao 9º 

ano. Cada professor, que aderir às regras estabelecidas no 

edital, pode 

submeter até 

dez propostas 

de material de 

apoio, em 

diferentes 

tópicos, de 

quaisquer 

disciplinas. 

No processo de avaliação são observados os critérios de 

criatividade, o uso de multimídia, coerência, correção e 

cobertura. A cada aula aprovada pela comissão, a PMA 

premia o professor autor em R$ 600 reais, podendo cada um 

deles chegar ao valor máximo de R$ 6 mil. 

Até outubro de 2014, foram submetidas 254 aulas para a 

análise da comissão, numa demonstração da capacidade 

criativa dos professores da rede municipal de Aracaju. 

 

Professores na Oficina de PowerPoint Template (PPT) 
Foto: ASCOM/SEMED 
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Programa Mente Inovadora 

Visando melhorar o desempenho dos alunos nas áreas de 

matemática, língua portuguesa e ciências, a Prefeitura 

Municipal de Aracaju implantou o programa Mente Inovadora, 

outra ação integrante do PROTEGE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

O programa abrangeu alunos do 6º ao 9º ano e tem como 

objetivo principal prepará-los para ampliar a capacidade de 

raciocínio lógico; pensar de forma criativa; lidar com conflitos; 

competir de forma saudável; planejar e tomar decisões diante 

dos desafios. 

Parceria com a Guarda Municipal  

A última das ações integrantes do PROTEGE refere-se ao 

Programa “Anjos Azuis” e à Ronda Escolar, em parceria com 

a Secretaria da 

Defesa Social e 

da Cidadania 

(SEMDEC), por 

meio da Guarda 

Municipal de 

Aracaju (GMA), 

que visa garantir 

maior 

tranquilidade e segurança para professores, alunos e 

familiares no desenvolvimento da prática pedagógica nas 

escolas municipais.  

 

GESTÃO DEMOCRÁTICA 

Diante da necessidade de se implantar um novo modelo de 

gestão para garantir que os avanços no campo pedagógico 

alcançassem os objetivos almejados, a atual administração 

desenvolveu um processo estratégico de mudanças.  

Realização de atividades 
Foto: ASCOM/SEMED 

Anjos Azuis na EMEF Papa João Paulo II 
Foto: ASCOM/SEMED 



26 

  

Iniciando 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. Um dos pontos principais da Lei refere-se à instituição 

do Pacto de Gestão como instrumento de contratualização de 

resultados celebrado entre o Poder Executivo, representado 

pela SEMED, e as Unidades Escolares. O Pacto tem por 

objetivo estabelecer metas, seguindo diretrizes da SEMED, 

que focam primordialmente índices de desempenho 

educacional, como também um conjunto de indicadores 

representativos estabelecidos em metas corporativas locais e 

metas de autonomia.  

Outro aspecto relevante a ser considerado na Lei é a 

premiação como forma de valorização da gestão, 

contemplando a direção escolar, que cumprir acima de 70% 

das metas estabelecidas para sua unidade de ensino escolar 

no Pacto de Gestão, com um valor equivalente a 100% de 

sua remuneração. 

Em 2014, todos os diretores de escolas da rede municipal 

assinaram o pacto de gestão. 

 

 

MUDANÇA NOS CONSELHOS ESCOLARES 

Para garantir a mudança no processo de gestão democrática 

das escolas e implantar ações como o pacto de gestão, a 

atual gestão modernizou a estrutura dos Conselhos 

Escolares. Seguindo o disposto na Lei Complementar nº 

121/2013, os conselhos foram modificados com o objetivo de 

dinamizar a atuação destes órgãos colegiados. 

Com a finalidade de promover o fortalecimento dos Conselhos 

Escolares, a SEMED 

organizou reuniões 

com os conselheiros de 

todas as escolas da 

Rede Municipal de 

Ensino para efetivar o 

processo de 

reformulação dos 

estatutos de cada um 

dos 73 conselhos 

existentes. Nessas ocasiões, discutiu-se o papel de cada 

segmento que integra o colegiado, as funções a ele inerentes 

 

Reunião dos Conselhos Escolares 
Foto: ASCOM/SEMED 



27 

  

e as práticas recomendadas para o pleno exercício da gestão 

democrática. 

 

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL 

A atual gestão convocou 100 novos professores, aprovados 

em concurso público, dos quais 84 foram empossados em 

2014, a fim de suprir as vagas existentes. 

Outra importante ação da Prefeitura Municipal de Aracaju na 

área de pessoal foi à realização de Processo Seletivo 

Simplificado para a contratação temporária de professores 

substitutos, a fim de suprir a necessidade oriunda de 

professores em atividade que se afastam das suas funções 

docentes. Foram disponibilizadas 196 vagas para contratação 

imediata, sendo 185 vagas para ampla concorrência e 11 

vagas para portadores de deficiência e formação de cadastro 

reserva. 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA  

Com foco na qualificação permanente dos profissionais da 

educação, a atual gestão realizou 130 eventos distintos para 

um público de 3.271 participantes, além dos 2.064 

professores que participaram do Programa Horas de Estudo, 

visando promover a formação continuada. 

 

Ainda na área de formação dos profissionais foi realizada a 

Feira de Possibilidades, com o objetivo de oferecer à 

comunidade escolar das Unidades de Ensino oportunidade de 

conhecer projetos inovadores e socioemocionais que 

enriquecerão e fortalecerão o Projeto Político Pedagógico 

(PPP).  

Outra iniciativa importante desenvolvida na área de formação 

continuada foi à realização de dois cursos na área de 

prevenção a incêndios: Curso Prático de Combate a Incêndio 

Foto: ASCOM/SEMED Foto: ASCOM/SEMED 
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e Curso de Prevenção e Combate a Incêndio, para capacitar 

os professores, tornando-os brigadistas e multiplicadores em 

situações emergenciais. 

  
Aulas teóricas e práticas de combate a incêndio 
Foto: ASCOM/SEMED 
     

 

Aliada a oferta de cursos e de novas parcerias para as 

unidades escolares, o ano de 2014 ficou marcado pelo 

processo de reestruturação de todos os Projetos Políticos 

Pedagógicos das escolas municipais.  

 

 

 

MELHORIA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  

Uma alimentação rica em vitaminas com cardápio de acordo 

com a faixa etária das crianças e acompanhada por 

nutricionistas. Essa é a nova realidade da alimentação escolar 

na Rede Municipal de Ensino de Aracaju. Com a terceirização 

do serviço, o sistema de preparo e distribuição ganhou 

agilidade. 

Atualmente, 

além do 

lanche, os 

alunos que 

fazem parte do 

programa Mais 

Educação 

almoçam nas unidades escolares. Outra mudança 

significativa é a qualidade da alimentação, a higienização no 

preparo e a contabilização das refeições servidas diariamente 

em cada escola.  

 

 

Foto: Walter Martins/ASCOM/SEMED 
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ORQUESTRA SINFÔNICA CIDADE DE ARACAJU (OSCAR) 

A Orquestra Sinfônica Cidade de Aracaju (OSCAR), composta 

por 300 integrantes, é fruto de convênio firmado entre a 

Prefeitura Municipal de Aracaju e a Universidade Federal de 

Sergipe (UFS), com o objetivo de desenvolver uma atividade 

de extensão voltada para o ensino da música que possibilite a 

qualificação profissional e melhore o desempenho acadêmico 

dos alunos. Fazem parte desse projeto alunos das Escolas 

Municipais Olga Benário, José Conrado de Araujo e Oviêdo 

Teixeira, sob a regência do Maestro Ion Bressan.  

O sucesso do trabalho desenvolvido através da OSCAR pode 

ser observado nos concertos realizados em inaugurações e 

eventos oficiais promovidos pela administração municipal em 

2014. Merece destaque para apresentação realizada no 

Teatro Tobias Barreto na comemoração do aniversário da 

cidade de Aracaju. Outro momento marcante para 

professores, alunos e familiares foi à apresentação da 

orquestra no Forró Caju, numa oportunidade de expor o 

talento das crianças para aracajuanos e turistas de todo o 

país que participaram da tradicional festa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A orquestra também participou da cerimônia de abertura do XI 

Fórum de Educação Popular, realizada na cidade de Lagarto. 

 

     
CASA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA CIDADE DE 

ARACAJU - CCTECA GALILEU GALILEI  

O investimento em ciência e tecnologia é marcante na 

condução da política educacional do Município de Aracaju. 

Além dos programas desenvolvidos nas escolas, a atual 

gestão mantém em funcionamento a CCTECA Galileu 

Galilei. 

 

Apresentação da Orquestra no Teatro Tobias Barreto 
Foto: ASCOM/SEMED 



 

Destinada ao ensino da ciência, a instituição possui mais de 

100 experimentos nas áreas de física, química, biologia, 

matemática, informática e astrologia, que são oferecidos ao 

público.  

 

 

 

 

 

 

Em média cerca de 1.300 pessoas visitam mensalmente o 

complexo para conhecerem o Planetário e uma área 

denominada “Experimentoteca”.  

A CCTECA - Galileu Galilei também ofereceu ao público 

sergipano uma série de projetos no ano de 2014, que 

contribuíram para a divulgação científica e promoção do 

aprendizado, dentre eles: Observações com Telescópios; 

                CCTECA Galieu Galilei 
                Foto: ASCOM/SEMED 
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Destinada ao ensino da ciência, a instituição possui mais de 

erimentos nas áreas de física, química, biologia, 

matemática, informática e astrologia, que são oferecidos ao 

 

Em média cerca de 1.300 pessoas visitam mensalmente o 

complexo para conhecerem o Planetário e uma área 

Galileu Galilei também ofereceu ao público 

sergipano uma série de projetos no ano de 2014, que 

contribuíram para a divulgação científica e promoção do 

aprendizado, dentre eles: Observações com Telescópios; 

Caféconsciência; Observando a Est

Internacional (ISS); Jovem Cientista; Save The Planet; Caça 

ao Curisco; Grupo de Estudos Planetários (GEP); Astronomia 

no Interior e Programa de Divulgação Científica com Ciência.

 

 

          
 
 
 
 
 
 

     
 

 

    Visitação aos Laboratórios da CC
    Foto: ASCOM/SEMED 

 

PROGRAMAS E PROJETOS COMPLEMENTARES

Além dos programas estruturantes, a Prefeitura Municipal de 

Aracaju em parceria com diversas instituições

outros programas nas diferentes áreas do conhecimento com 

o objetivo de formar seres humanos cada vez mais 

conscientes, protagonistas e capazes de superar as 

adversidades existentes na sociedade brasileira

Caféconsciência; Observando a Estação Espacial 

Internacional (ISS); Jovem Cientista; Save The Planet; Caça 

ao Curisco; Grupo de Estudos Planetários (GEP); Astronomia 

no Interior e Programa de Divulgação Científica com Ciência. 

Visitação aos Laboratórios da CCTECA 

PROGRAMAS E PROJETOS COMPLEMENTARES  

Além dos programas estruturantes, a Prefeitura Municipal de 

com diversas instituições, desenvolve 

outros programas nas diferentes áreas do conhecimento com 

rmar seres humanos cada vez mais 

conscientes, protagonistas e capazes de superar as 

adversidades existentes na sociedade brasileira, dentre eles: 
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Projeto “Brasil das Crianças – Fundação Xuxa Menegh el”  

A parceria entre a Prefeitura Municipal de Aracaju com a 

Rede + Criança da Fundação Xuxa Menegel, juntamente com 

empresa do ramo editorial desenvolveu as ações propostas 

na “Carta das Crianças para a Terra”. Este documento 

produzido pelas crianças contém a síntese dos seus 

pensamentos e proposições para uma vida sustentável no 

seu espaço com opiniões e sugestões.  

Projeto Aracaju Acessível: Práticas Cidadãs de 

Acessibilidade – A Diversidade do meu Bairro  

Objetiva despertar nos educandos e comunidade, na qual 

está inserida a escola, a responsabilidade e o compromisso 

de zelar pela ordem estrutural e funcional do seu bairro, 

estimulando-os a tornarem-se seus fieis guardiões na defesa 

das pessoas com dificuldades de locomoção, despertando o 

exercício da cidadania para com as pessoas com deficiência. 

Projeto AABB Comunidade  

O projeto é fruto de parceria entre a Prefeitura Municipal de 

Aracaju e a Associação Atlética Banco do Brasil para a oferta 

de atividades lúdicas e desportivas aos alunos da Rede 

Municipal de Ensino nas instalações da AABB. O projeto 

conta em 2014 com a participação de 300 alunos de escolas 

localizadas na zona de expansão da cidade que desenvolvem 

as atividades no turno contrário ao que estão em sala de aula.     

Projeto de Grafitismo 

Em parceria com a Coordenadoria da Mulher do Tribunal de 

Justiça de Sergipe 

desenvolve, junto aos 

alunos da rede 

municipal e a 

comunidade local, a 

sensibilização quanto 

ao tema ‘Violência 

Contra a Mulher’. O projeto foi realizado em 05 escolas e 

abrangeu um público de 4.900 adolescentes e jovens. 

Projeto Todos Pela Paz  

Através de parcerias com diferentes instituições, o projeto 

apresentou aos alunos da rede municipal, de forma lúdica e 

esclarecedora, temas como: Drogas (parceria com Teatro de 

Bonecos da Guarda Municipal), Bullying, a Violência no 

Trânsito e a Depredação do Patrimônio (parceria com o grupo 

 

Foto: ASCOM/SEMED 
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teatral da Superintendência Municipal de Transportes e  

Trânsito). 

Projeto Laborarte  

Consiste em atividades artísticas de dança, desenho, pintura, 

modelagem e teatro, desenvolvidas nas Unidades de Ensino 

da Rede Municipal. Todas as atividades acontecem no turno 

contrário ao que os alunos estão em sala de aula, garantindo 

assim o aumento da permanência dos mesmos na escola. 

 

PROGRAMA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS 

(PREFIN) 

 Em decorrência da implantação do novo modelo de gestão 

por resultados, a SEMED fortaleceu o Programa de Repasse 

de Recursos Financeiros às Unidades Escolares (PREFIN), 

por meio de repasses excepcionais, objetivando prover as 

escolas de recursos financeiros que possibilitem a autogestão 

de forma eficiente e eficaz às necessidades da escola.  

Até setembro de 2014 foram liberados recursos através do 

PREFIN no valor aproximado de R$ 745 mil, o que representa 

um acréscimo de 61% em relação a 2013. 

PROGRAMAS COM REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS 

PARA AS UNIDADES DE ENSINO 

No tocante ao trabalho desenvolvido na área pedagógica, a 

Prefeitura Municipal de Aracaju estabeleceu parcerias com o 

Ministério da Educação para oferecer programas de âmbito 

nacional aos alunos aracajuanos. Em 2014, a rede municipal 

recebeu recursos financeiros do FNDE através de 07 (sete) 

programas, dentre eles: 

 

      Tabela 4  – Recursos Recebidos de Programas Federais 

Programas Federais Escolas 
Atendidas 

Recursos 
Recebidos em 2014 

(R$) 
PDDE 75 632.974,98 
PDE Escola 24 396.000,00 
Mais Educação 31 513.613,44 
Atleta na Escola 16 22.814,37 
Escolas Sustentáveis 02 12.000,00 
Escola Acessível 11 37.500,00 
Mais Cultura 06 61.000,00 
Total   1.675.902,79 

         Fonte: FNDE/SEMED/ASPLANDI/COOP/Unidades Locais 
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OBRAS PÚBLICAS 

No decorrer de 2014, a Prefeitura Municipal de Aracaju, 

através da Empresa Municipal de Obras e Urbanização 

(EMURB), executou diversas obras estruturantes que 

proporcionaram melhores condições de infraestrutura e 

mobilidade urbana, de saneamento básico, de habitabilidade, 

de saúde, de educação, de lazer e de convivência para 

população aracajuana.  

 

OBRAS CONCLUÍDAS  

Defesa Litorânea da Praia 13 de Julho  

Em maio de 2014, a atual gestão concluiu a obra da Defesa 

Litorânea da Praia 13 de Julho, no trecho compreendido entre 

a Avenida Anízio Azevedo e o Iate Clube de Aracaju, a fim de 

evitar o desabamento da balaustrada e o avanço das ondas, 

que transbordavam sobre a pista de rolamento. Essa iniciativa 

proporcionou melhores condições de trafegabilidade e 

segurança para veículos e pedestres que transitam na 

Avenida Beira Mar.  

Os investimentos em obras civis atingiram aproximadamente 

R$ 6,8 milhões. Para execução da obra foi adotado um 

sistema de 

defensas 

litorâneas de 

proteção e 

regularização, 

incluindo uma 

contenção, com extensão total de 640 metros, e seis espigões 

que medem 40 metros cada. 

Após a conclusão da obra, a administração municipal 

recuperou todo pavimento asfáltico da Avenida Beira Mar, no 

trecho entre a Avenida Anízio Azevedo e o Iate Clube. 

A próxima etapa prevê a urbanização total da área com a 

implantação do Calçadão da Praia Formosa. Esse local será 

transformado 

no mais novo 

cartão postal 

de Aracaju 

com áreas 

para contemplação, como espelho e túnel d'água, jardim 

vertical e espaço de convivência sombreado. 

 

Projeto: Arquiteta Ana Angélica/EMURB 

Foto: Pedro Leite/ASCOM/EMURB 
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Complexo Viário Governador Marcelo Déda  

Outra importante obra foi à conclusão do Complexo Viário 

Governador Marcelo Déda, que interligou os Bairros Jardins, 

Inácio Barbosa e Farolândia, proporcionando melhoria na 

mobilidade. Foram investidos mais de R$ 34,5 milhões, 

através de convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de 

Aracaju e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).  

O complexo é composto por um viaduto com 90 metros de 

extensão, uma ciclovia com 4.300 metros, um canal em 

concreto armado, implantação de rede de drenagem tubular, 

pavimentação asfáltica e iluminação, além da urbanização e 

duplicação da Avenida Paulo VI. 

 

    Foto: André Moreira/SECOM 

 

Prédio da Antiga Alfândega 

A administração municipal investiu aproximadamente R$ 3,8 

milhões, sendo quase R$ 3,2 milhões na Reforma do Prédio 

da Antiga Alfândega, com recursos provenientes do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, e R$ 600 mil com 

recursos próprios nos serviços de Iluminação Cênica das 

Fachadas.   

A restauração teve como princípio o respeito à integridade 

estilística do prédio, através da preservação da arquitetura 

original. O prédio, localizado na Praça General Valadão, 

possui dois 

pavimentos 

distribuídos 

com os 

seguintes 

ambientes: 

cafeteria, 

teatro, sala 

de edição 

áudio visual, cinema, camarim, banheiros femininos e 

masculinos, elevador, sala de reunião, sala para exposições, 

almoxarifado, secretaria, sala de leitura, entre outros. 

 

  

Foto: Ana Lícia Menezes/ SECOM 
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Após a conclusão da obra, a atual gestão transformou o local 

num moderno Centro Cultural, a fim de estimular a exposição 

de obras de arte e preservar às manifestações artísticas. 

 

 

Horto Mercado no Conjunto Augusto Franco 

Graças ao empenho da atual administração foi concluída a 

Reforma e Ampliação do Horto Mercado Vereador Milton 

Santos, popularmente conhecido como Mercado do Augusto 

Franco. Foram investidos R$ 7.053.422,70, sendo R$ 

4.553.536,93 de contrapartida da Prefeitura Municipal de 

Aracaju e R$ 2.499.885,77 de repasse do Governo Federal.    

O novo espaço comercial dispõe de uma moderna estrutura 

com seis pavilhões, três câmaras frigoríficas, oito quiosques, 

oito galpões, 

152 boxes, 

um auditório, 

um bloco 

administrativo, 

um palco para 

apresentações culturais, banheiros masculinos e femininos, e 

mais de 100 vagas para estacionamento, totalizando uma 

área de quase 

13 mil metros 

quadrados. 

Essa obra 

demonstra a 

preocupação da 

gestão 

municipal com a higienização dos alimentos comercializados 

e oferecidos à população. 

 

Foto: CRE/SEMFAZ 

Foto: Pedro Leite/ASCOM/EMURB 

Foto: Sérgio Silva/SECOM 
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Infraestrutura e Construção de 410 Unidades 

Habitacionais no Lamarão  

As obras com investimentos de R$ 19.662.442,47 é fruto de 

convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Aracaju e o 

Governo Federal, através do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC2). Além da construção de 410 unidades 

habitacionais, o projeto contemplou infraestrutura urbana com 

pavimentação de ruas, calçadas, iluminação pública, praça, 

esgotamento sanitário, abastecimento de água e drenagem 

pluvial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com essa iniciativa, a atual gestão trouxe novas perspectivas 

de futuro para centenas de famílias que antes não tinham 

onde morar. 

Infraestrutura no Loteamento Nova Liberdade I  

Outra importante obra de infraestrutura foi finalizada no 

Loteamento Nova Liberdade I, Zona Norte da capital. Atrelada 

às obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 

2), num esforço conjunto do Governo Municipal em parceria 

com o Governo Federal, foram investidos aproximadamente 

R$ 7,1 milhões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A área de intervenção foi dotada de macro e microdrenagem, 

pavimentação, urbanização e esgotamento sanitário. 

 

 

 

 

Foto: André Moreira/SECOM 

 

Foto: ASCOM/EMURB 
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Urbanização das Avenidas Canal 4 e 5 e Murilo Danta s  

Com investimentos na ordem de aproximadamente R$ 7,3 

milhões, através de convênios firmados entre a Prefeitura 

Municipal de Aracaju, o Governo Federal e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento, foram concluídas as 

obras de Urbanização nas Avenidas Josino José de Almeida 

(Canal 4), Dr. José Thomas D'Ávila Nabuco (Canal 5) e Murilo 

Dantas, formando um conjunto urbanístico e arquitetônico 

tecnicamente moderno e ambientalmente sustentável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentre as intervenções destacamos: microdrenagem 

(construção de bocas de lobo para escoamento das águas), 

macrodrenagem (revestimento e cobertura subterrânea de 

canais), urbanismo (construção de calçadas, ciclovias, plantio 

de gramas e árvores), restauração do pavimento, iluminação 

e sinalização em toda extensão das avenidas. 

      

Infraestrutura Engenho Novo/Alto da Jaqueira 

A atual gestão concluiu os serviços de pavimentação e 

drenagem pluvial da Ligação Viária Engenho Novo ao Alto da 

Jaqueira, no 

Bairro Santo 

Antônio, a fim de 

melhorar e 

ampliar a 

mobilidade da 

região. Na 

execução da obra foram disponibilizados R$ 1.835.657,21 de 

recursos próprios. 

Foto: Pedro Leite/ASCOM/EMURB 

Foto: ASCOM/EMURB 

Foto: Pedro Leite/ASCOM/EMURB 
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Praça Camerino 

Tradicional local de visitação localizada na região central da 

Capital, a Praça Camerino foi revitalizada e reinaugurada em 

fevereiro, proporcionando aos aracajuanos e turistas um 

espaço 

adequado às 

práticas de 

lazer, às 

atividades 

lúdicas, de 

contemplação 

das áreas verdes e de convívio social. Através de convênio 

firmado entre a Prefeitura Municipal de Aracaju e o Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), foram 

investidos cerca de R$ 1 milhão.  

Na revitalização da praça foram realizados serviços de 

iluminação, paisagismo, 

espaço para eventos com 

arquibancada e 

arborização. Para garantir 

a acessibilidade, foi 

executada pista de 

caminhada em concreto 

polido e rampas 

sinalizadas com piso tátil 

no entorno da praça. Além 

disso, será a primeira 

praça da capital com dois 

espaços para leitura.  

 
Praça Tobias Barreto 

Após um longo período de abandono e depredação, a Praça 

Tobias Barreto foi completamente reurbanizada e traz de volta 

mais um 

espaço de 

convivência 

para população 

usufruir com 

segurança. A 

reurbanização 

da praça foi 

graças ao 

trabalho e compromisso do Governo Municipal que investiu 

aproximadamente R$ 1,9 milhão. 

 

 

 

 

Foto: André Moreira/SECOM 

Foto: Pedro Leite/ASCOM/EMURB 

Foto: Ana Lícia Menezes/SECOM 

Foto: Pedro Leite/ASCOM/EMURB 
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A praça, que abrange uma área total de 15 mil metros 

quadrados, possui um moderno complexo urbanístico com 

dois parques infantis, espaços para leitura e para contadores 

de histórias, 

aparelhos de 

ginástica, espaço 

multieventos, 

passarelas, um 

posto policial, 

estacionamento, 

arquibancadas e 

um lago artificial. 

O novo piso tátil com informações direcionais proporciona 

acessibilidade às pessoas com deficiência visual. 

 
 

Praça José Andrade Góis 

Outra obra concluída foi a Reurbanização da Praça José 

Andrade Góis, localizada entre os Bairros 18 do Forte e 

Palestina, que consolida uma política de urbanização a partir 

de modernos conjuntos arquitetônicos e urbanísticos. Foram 

investidos quase R$ 900 mil, fruto de convênio entre o 

Governo Municipal de Aracaju e o Governo Federal. 

A área foi transformada em um espaço propício ao lazer e às 

práticas de atividades lúdicas e esportivas. Com mais de mil 

metros 

quadrados, a 

praça conta 

com parque 

infantil, mesa 

para jogos de 

tabuleiros, 

quiosques, 

aparelhos de ginástica, quadra poliesportiva e de vôlei de 

praia, ambas com arquibancadas, pergolados, rampas de 

acessibilidade com sinalização tátil para portadores de 

deficiência visual e 

pista para 

caminhadas. Além 

disso, foi executado 

um moderno sistema 

de iluminação e 

paginação do piso 

em mosaico que ampliou o acesso durante a noite. Outro 

ponto positivo foi à preservação da área verde existente e o 

plantio de novas plantas.            

 

 

 

 

Foto: ASCOM/EMSURB 

Foto: Pedro Leite/ASCOM/EMURB 

Foto: ASCOM/EMSURB  
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Praça Pedro Diniz Gonçalves Filho 

Visando oferecer à população aracajuana mais um espaço de 

lazer e convivência, a administração municipal concluiu a 

Reurbanização da Praça Pedro Diniz Gonçalves Filho, 

Conjunto Jardim Esperança, no Inácio Barbosa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

A atual gestão disponibilizou cerca de R$ 650 mil de recursos 

próprios para execução dos seguintes serviços: urbanização, 

incluindo pavimentação em concreto e piso tátil, iluminação 

pública, mesa e bancos de concreto, parque infantil, 

equipamentos de ginástica, quadra de esporte e paisagismo.  

Ponte no Bairro Jabotiana 

Os moradores de uma extensa área residencial que 

compreende o Bairro Jabotiana, Zona Oeste da capital, foram 

beneficiados com mais uma importante obra da Prefeitura 

Municipal de Aracaju.  

No segundo semestre foi concluída a obra de Estabilização 

de Aterro da Cabeceira da Ponte sobre o rio Poxim, que liga a 

comunidade do Largo da Aparecida ao conjunto Santa Lúcia, 

proporcionando mais um acesso entre as regiões 

residenciais. Para execução do muro de contenção e a 

recomposição do aterro da cabeceira da ponte foram 

investidos cerca de R$ 280 mil reais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Pedro Leite/ASCOM/EMURB 

Foto: Pedro Leite/ASCOM/EMURB 
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OBRAS EM ANDAMENTO 

Infraestrutura no Coqueiral 

Em outubro, a atual gestão iniciou as obras de 

Complementação da Infraestrutura do Coqueiral que 

contempla a 

execução de 

pavimentação 

asfáltica, rede 

de drenagem, 

esgotamento 

sanitário e 

iluminação 

pública em 

mais de 15 ruas do bairro. A obra, orçada em mais de R$ 5,5 

milhões, é fruto de convênio entre a Prefeitura Municipal de 

Aracaju e o Governo Federal. 

 

Infraestrutura do Loteamento Aruana 

A atual administração em parceria com o Governo Federal, 

através de recursos do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC2), executa um conjunto de obras 

estruturantes no Loteamento Aruana que trarão mais 

saneamento, urbanização e mobilidade urbana aos 

moradores da região. A área de intervenção abrangerá 

aproximadamente 30 ruas. 

 

 

 

 

 

 

Interligação Viária no Bairro 17 de Março 

Em setembro foi iniciada a obra de complementação da 

Interligação Viária das Avenidas 04 e Alexandre Alcino, 

totalizando um investimento de quase R$ 4,4 milhões que  

proporcionará melhores condições de acesso entre os Bairros 

17 de Março e Santa Maria. A obra prevê a construção de 

uma rotatória, prolongamento e pavimentação asfáltica da 

Avenida 4 até a Avenida Alexandre Alcino, além da ampliação 

da rede de drenagem. 

Foto: ASCOM/EMURB 

Foto: ASCOM/EMURB 
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Praça do Esporte e da Cultura no Bairro 17 de Março  

No Bairro 17 de Março está em andamento a Construção da 

Praça do Esporte e da Cultura, abrangendo uma área de 

7.000 m². A execução da obra conta com recursos do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC2), do Governo 

Federal, com contrapartida da Prefeitura Municipal de 

Aracaju. 

O projeto prevê vários espaços e equipamentos, dentre eles 

edifício multiuso com um pavimento, pista de skate, quadra 

poliesportiva coberta, quadra de areia, playground, 

equipamentos de ginástica, mesas de jogos, pista de 

caminhada, bicicletário e estacionamento.  

 

 

 

 

 

 

 

Praça do Esporte e da Cultura no Bairro Olaria 

Outra praça encontra-se em andamento no Bairro Olaria, 

numa área de 3.000 m². Está incluído no projeto a construção 

de pista de 

skate, quadra 

poliesportiva 

coberta, 

playground,   

equipamentos 

de ginástica, 

pista de 

caminhada, bicicletários, estacionamento, mesas de jogos, 

dois edifícios multiuso, além da iluminação pública e 

urbanização da praça com passeios e áreas verdes.  

 

Recuperação de Unidades Habitacionais  

Em junho de 2014, a Prefeitura Municipal de Aracaju iniciou a 

Recuperação de Unidades Habitacionais em 28 Quadras do 

Bloco 2 no Bairro 17 de Março, anteriormente invadidas e 

depredadas.  Serão investidos aproximadamente R$ 1,2 

milhão em recursos próprios. 

 
Foto: ASCOM/EMURB 

Foto: ASCOM/EMURB 
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Creche Pró-Infância no Bairro 17 de Março 

A administração municipal investe 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 infantil com capacidade 

para atender a 250 crianças de 0 a 5 anos de idade.  

 

Construção de Unidades Básica de Saúde 

Graças ao esforço da atual administração, a obra de 

Reconstrução da Unidade de Saúde da Família Osvaldo 

Leite, localizada no Bairro Santa Maria, encontra-se em fase 

de conclusão. A obra é fruto de convênio celebrado entre a 

Prefeitura Municipal de Aracaju e o Ministério da Saúde, com 

recursos de quase R$ 1 milhão. 

O novo prédio contará com nove consultórios, sala 

odontológica, farmácia, sala de vacina, nebulização, 

curativos, compartimentos administrativos, sanitários 

masculinos e femininos, recepção, copa e cozinha. Além 

disso, anexo ao prédio, será construída um local apropriado 

para a coleta seletiva e armazenamento do lixo comum e lixo 

hospitalar.  

 

 

 

 

 

 

 

Além desta obra, a gestão municipal iniciou, no segundo 

semestre de 2014, a construção de mais duas unidades de 

saúde, sendo uma no Bairro Bugio e outra no Bairro Suissa, 

totalizando investimentos de aproximadamente R$ 1,6 milhão. 

Os investimentos expressam mais um compromisso da atual 

gestão em aplicar políticas públicas de saúde que 

Foto: ASCOM/SEMED 

Construção da Unidade Básica de Saúde Osvaldo Leite 
Foto: NUCOM/SMS 



 

proporcionem eficiência na oferta dos s

aracajuanos.  

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUOS

Todas as ações planejadas e executadas pela 

municipal demonstram a intenção de aproximar a 

administração aos anseios da população.

executados diversos serviços de manutenção, 

solicitados: desobstrução da rede de drenagem, tapa

terraplenagem e limpeza de fossa. Até outubro, o número de 

solicitações registradas ultrapassou três mil.
 
 

Gráfico 3  – Serviços de Tapa Buraco
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os serviços aos 

OS 

Todas as ações planejadas e executadas pela gestão 

unicipal demonstram a intenção de aproximar a 

administração aos anseios da população. Em 2014, foram 

executados diversos serviços de manutenção, sendo os mais 

solicitados: desobstrução da rede de drenagem, tapa-buraco, 

Até outubro, o número de 

mil.   

Serviços de Tapa Buraco  

 

Gráfico 4 – Serviços de Terraple

Fonte: DIOP/EMURB 
*Dados até outubro/2014 

 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

Ressalte-se, ademais, a elaboração dos 

executivos:  

• Implantação da Avenida Perimetral Oeste e Acessos a 

Aracaju; 

•  Arena Multiuso na Orla de Atalaia;

•  Reconfiguração Geométrica das Avenidas Euclides 

Figueiredo e Paulo Figueiredo Barreto, nos Bairros 

Santos Dumont e Lamarão.
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ELABORAÇÃO DE PROJETOS  

se, ademais, a elaboração dos seguintes projetos 

Implantação da Avenida Perimetral Oeste e Acessos a 

Arena Multiuso na Orla de Atalaia; 

Geométrica das Avenidas Euclides 

Figueiredo e Paulo Figueiredo Barreto, nos Bairros 

Santos Dumont e Lamarão. 
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MOBILIDADE URBANA 

A atual gestão realizou intervenções em várias localidades 

com o objetivo de elevar os padrões de mobilidade e 

acessibilidade em Aracaju, em resposta ao crescimento 

econômico e urbano da cidade. 

 

RODANDO NO MACIO 

A Prefeitura Municipal de Aracaju, por meio da Empresa 

Municipal de Obras e Urbanização (EMURB), intensificou as 

ações do programa Rodando no Macio com o objetivo de 

recuperar a malha viária da capital sergipana. 

Considerado o maior programa de recapeamento asfáltico da 

história da 

cidade, o 

Rodando no 

Macio é uma das 

principais frentes 

de trabalho da 

atual 

administração. Ao longo de 2014, foram contemplados mais 

de 20 bairros com ações do programa, dentre eles: Porto 

Dantas, Santos Dumont, Inácio Barbosa, 13 de Julho, 

Farolândia, Siqueira Campos, São José, Bairro América, 

Centro, Bugio, Cidade Nova, Aruana, Bairro Industrial, Santa 

Maria, Novo Paraíso, 18 do Forte, Atalaia, Pereira Lobo, Luzia 

e Ponto Novo. 

Outra razão pela qual o Rodando no Macio se consolida como 

uma das mais eficazes políticas públicas de mobilidade deve-

se ao total de ruas recapeadas, aproximadamente 100, 

perfazendo 427 mil 

metros quadrados. 

Nesse serviço 

foram utilizados 

quase 31 mil 

toneladas de 

massa asfáltica. Os 

benefícios alcançados atingem diretamente o trânsito nas vias 

da capital, garantindo fluidez principalmente nos horários de 

pico. A nova camada asfáltica também oferece mais 

segurança e conforto aos que transitam nas vias, além de 

aumentar a capacidade estrutural do pavimento e prolongar a 

sua vida útil. 

Fonte: Pedro Leite/ASCOM/EMURB 

Fonte: Pedro Leite/ASCOM/EMURB 
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PROJETO DE MOBILIDADE URBANA 

A Prefeitura Municipal de Aracaju e o Ministério das Cidades 

(MC) firmaram convênio no valor aproximado de R$ 113 

milhões, com recursos oriundos do Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC 2) Mobilidade Médias Cidades,    para 

execução das seguintes obras e serviços: construção de 

corredores de ônibus, sendo dois exclusivos para ônibus de 

trânsito rápido (BRT); construção, reforma e ampliação dos 

terminais de integração; construção de Estações; sinalização 

Viária e implantação da Central de Controle e Operação. 

O Projeto de Mobilidade Urbana de Aracaju faz parte de um 

conjunto de ações prioritárias para melhoria no sistema de 

transporte público, a fim de incentivar o uso do transporte 

coletivo, em detrimento do transporte individual. 

Na proposta inicial, o projeto contemplava apenas quatro 

corredores principais de ônibus e não atendia as outras três 

cidades que fazem parte do Sistema Integrado de Aracaju.  

Em decorrência de um estudo mais aprimorado, realizado 

pelo escritório do arquiteto Jaime Lerner, o número de 

corredores de ônibus aumentou para 10, sendo dois 

exclusivos para ônibus BRT, passando de 44 km para quase 

100 km de novas vias. 

        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 –  Mapa e Relação dos Corredores de Transporte 

Fonte: Jaime Lerner Arquitetos Associados 
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RENOVAÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS  

Ainda no tocante à melhoria da mobilidade e acessibilidade, a 

atual gestão, através da Superintendência Municipal de 

Transportes e Trânsito (SMTT), substituiu mais de 250 

ônibus, a fim 

de suprir a 

carência 

existente em 

diversas linhas 

e oferecer ao 

cidadão um 

transporte 

público de 

qualidade. Os 

novos veículos 

possuem 

espaço de acomodação para cadeirantes e elevador de 

acesso para pessoas com mobilidade reduzida, além de 

sistema automatizado com tela de led, que auxilia ao 

motorista no controle do abrir e fechar de portas. 

A mudança na frota do transporte público também possibilitou 

a criação de mais de 20 linhas de ônibus. Em virtude da 

construção de novas avenidas e ruas, e demais intervenções, 

outras linhas tiveram modificações no itinerário e retornaram à 

circulação as linhas Corujão, atendendo um número maior de 

usuários. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
INSTALAÇÃO DE NOVOS ABRIGOS DE ÔNIBUS  

Para proporcionar mais conforto ao usuário do transporte 

público durante o tempo de espera nos pontos de parada de 

ônibus, a administração municipal instalou 82 novos abrigos 

em vários locais da cidade, escolhidos mediante estudos de 

Foto: ASCOM/SMTT/SEMDEC 

Foto: ASCOM/SMTT/SEMDEC 
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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. Com uma 

cobertura de alumínio composto misto, os abrigos 

proporcionam conforto térmico e protegem as pessoas da 

chuva e do sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAJU BIKE 

Com o intuito de contribuir ainda mais com a mobilidade 

urbana, a Prefeitura Municipal de Aracaju, em parceria com a 

empresa de tecnologia NET, implantou o Caju Bike, serviço 

de aluguel compartilhado de bicicletas. 

Em 2014, foram instaladas 20 estações com 200 bicicletas, 

disponíveis em vários pontos da cidade num circuito que 

segue da 

Orla de 

Atalaia até 

o Mercado 

Central, 

com o 

objetivo de 

estimular o 

uso da 

bicicleta como transporte alternativo, não somente para o 

lazer. 

Até outubro, foram contabilizadas quase 44 mil viagens 

realizadas com as bicicletas do Caju Bike, uma média diária 

de 224 trajetos de ida e volta. Com essa quantidade de 

Foto: ASCOM/SMTT/SEMDEC 

Foto: ASCOM/SMTT/SEMDEC 
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trajetos, aproximadamente 750 toneladas de CO² deixaram de 

ser emitidas na atmosfera. Isso prova que o projeto é um 

incentivo à prática do modal como solução de meio de 

transporte sustentável e não poluente, contribuindo para a 

preservação da saúde e do meio ambiente. 

 

CICLOVIAS 

Dando continuidade ao compromisso de melhorar a 

mobilidade urbana, a atual gestão conservou e ampliou as 

ciclovias da cidade, totalizando 70 quilômetros. Essa iniciativa 

busca oferecer condições de segurança e trafegabilidade aos 

ciclistas em grandes Avenidas como Tancredo Neves, Beira-

Mar e Dr. José Tomaz D’Avila Nabuco, ampliada 

recentemente.  

Outrossim, a SMTT, em parceria com a Organização não 

Governamental Ciclo Urbano, fez um estudo para criação de 

ciclorrotas, interligação das ciclovias existentes e a instalação 

de bicicletários públicos na cidade, visando incentivar e 

facilitar o uso de bicicletas com meio de transporte alternativo 

e saudável. 

 

MELHORIA CONTÍNUA NO TRÂNSITO 

Por fim, concernente à melhoria no trânsito, intervenções 

importantes foram realizadas, dentre elas: mudanças de 

circulação e sinalização (placas, pinturas e semáforos) nos 

Bairros Siqueira Campos e Atalaia; readequação geométrica 

em cerca de 20 

vias urbanas; 

readequação e 

abertura de 

cruzamentos 

semaforizados, 

a exemplo da 

Rua João Ouro 

com Av. 

Tancredo Neves; criação da base de dados com o 

mapeamento dos semáforos nos Bairros Santos Dumont, 

Salgado Filho, São Conrado, Soledade e Japãozinho, entre 

outros. Também adquiriu um caminhão para realizar os 

trabalhos de pintura nas vias.  

 

Foto: ASCOM/SMTT/SEMDEC 
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     Tabela 5  – Serviços de Sinalização Viária 

Especificação Quantidade* 

Sinalização Horizontal 15.185 m² 
Sinalização Vertical (placas) 2.016 
Dispositivos Delimitadores (tachões) 444 
Aquisição de Equipamentos Semafóricos 380 

       Fonte: ASCOM/SMTT/SEMDEC 
       *Dados até outubro/2014 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, através 

do monitoramento constante com 15 câmeras, atendimento 

ao Disque Trânsito – 118 e com 200 agentes. Da Central 

saem demandas de atendimento à comunidade, como casos 

de desobstruções de calçadas, canalização do tráfego, 

demarcação e liberação da via em caso de acidentes de 

trânsito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto: ASCOM/SMTT/SEMDEC 

Foto: ASCOM/SMTT/SEMDEC 
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                                SEGURANÇA PÚBLICA 

Em 2014, 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. 

Todos os esforços realizados resultaram no aumento de 

prisões e apreensões, demonstrando a eficácia da Guarda 

Municipal no atendimento à população aracajuana.  

 

    Tabela 6  – Prisões e Apreensões em Flagrante Delito 

Prisões/Apreensões 2013 2014* Variação 
Pessoas detidas 413 472 + 14% 

Armas brancas 92 64 - 30% 

Armas de fogo 5 13 + 160% 

Drogas (unid) 662 942 + 42% 

Veículos recuperados 7 18 + 157% 

     Fonte: ROP/GMA 
     *Dados até outubro/2014 

 

Visando reforçar a segurança nos diversos logradouros 

públicos e terminais de integração da capital, em 2014, a 

atual gestão equipou e reaparelhou a GMA com quatro 

veículos, do tipo pickup. Os veículos renovaram parte da frota 

de viaturas que circulam diariamente nas ruas da cidade.  

No tocante à ampliação da atuação da Guarda Municipal, 

foram criados sete postos de serviço e atendimento ao 

cidadão, o que representa um aumento de aproximadamente 

15% em relação a 2013, quando o município mantinha 41 

postos entre rondas motorizadas e postos fixos. Além disso, 

foram implementados mais dois grupamentos, a Ronda 

Escolar e o Grupo Tático Operacional (GTO), que somados 

aos existentes, Ronda dos Mercados (RONDAM) e Ronda da 

Capital (RONDAC), totalizam quatro grupamentos em 

funcionamento na capital.  

 

RONDA ESCOLAR 

A Ronda Escolar foi implementada no início de 2014, 

objetivando coibir a prática de ações delituosas no interior e 

adjacências das escolas, além de combater a venda de 

drogas para crianças e adolescentes. Foram dispostos 25 
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guardas municipais com o apoio de 04 viaturas, a fim de 

atender às 72 escolas do município através de rondas 

periódicas e posto fixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA ANJOS AZUIS  

Outra atuação positiva da GMA nas escolas, diz respeito ao 

Programa Anjos Azuis, que visa conscientizar crianças e 

adolescentes da capital sobre o perigoso mundo das drogas e 

de uma vida às margens da criminalidade. 

 

No escopo do programa existem os projetos Guarda Cidadã e 

Anjos Azuis nas Escolas. O primeiro tem por objetivo 

contribuir para a educação das crianças do ensino 

fundamental menor, através de uma linguagem lúdica do 

teatro de bonecos, tornando-a agente ativo na mudança de 

comportamento de risco e respeitador dos direitos alheios. O 

segundo projeto tem como foco os jovens e adolescentes do 

ensino fundamental maior, que visa contribuir para o 

fortalecimento de uma rede de atenção às questões relativas 

à violência e o consumo de drogas, através de palestras, 

oficinas e debates sobre diversos temas. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: ASCOM/GMA/SEMDEC 

Foto: ASCOM/GMA/SEMDEC 
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GRUPO TÁTICO OPERACIONAL - GTO 

O GTO, composto por 25 guardas, é um grupo para 

ocorrências que exigem uma intervenção especializada, seja 

de ordem civil ou patrimonial, como manifestações 

desordeiras, ações de desocupação, bem como no combate 

ao tráfico de drogas nas praças e nos arredores das escolas 

públicas municipais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RONDA DA CAPITAL - RONDAC 

Em 2014, a administração municipal ampliou as ações da 

RONDAC 

para os 

grandes 

eventos 

promovidos 

pela 

prefeitura, 

bem como 

assegurou 

tranquilidade aos usuários do transporte público municipal nos 

limites dos terminais de integração.  

   Tabela 7  – Prisões e Apreensões Resultante de Flagrante 

Grupamento RONDAC GTO Total 
Pessoas detidas 88 49 137 

Armas brancas 10 3 13 

Armas de fogo 3 2 5 

Drogas (unid) 173 124 297 

Veículos recuperados 5 6 11 

     Fonte: ROP/GMA 
     *Dados até outubro/2014 

 

 

Foto: ASCOM/GMA/SEMDEC 

Foto: ASCOM/GMA/SEMDEC 
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RONDA DOS MERCADOS - RONDAM 

Destaca-se ainda a atuação do RONDAM, grupamento 

motorizado composto por 49 guardiões, que atuam no Centro 

comercial e 

terminais de 

integração da 

Rodoviária 

Velha e do 

Mercado 

Central, 

combatendo 

roubos a 

pessoas e estabelecimentos comerciais, bem como o 

consumo e tráfico de entorpecentes. 

 

PROGRAMA CRACK É POSSÍVEL VENCER 

Além de garantir uma maior segurança, o programa "Crack, é 

possível vencer" chega a Aracaju com o objetivo de aumentar 

a oferta de tratamento de saúde e atenção aos usuários de 

drogas, ampliar o policiamento ostensivo e as ações de 

prevenção ao uso de drogas, além de enfrentar o tráfico e 

organizações criminosas. 

O programa faz parte do Plano Brasil Mais Seguro numa 

parceria firmada entre os governos federal, estadual e 

municipal. Nessa perspectiva, os trabalhos serão 

desenvolvidos com recursos federais investidos na 

capacitação profissional, em ações de prevenção nas escolas 

e no fortalecimento das redes de atenção de saúde e 

assistência social para atendimento integrado.  

 

GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL - GGIM 

Para articular os programas, projetos e ações 

governamentais, 

promovendo a 

política municipal de 

segurança cidadã e 

prevenção da 

violência, ao longo 

de 2014, foi 

intensificado o 

monitoramento e avaliação de ações de prevenção e 

Foto: ASCOM/GMA/SEMDEC 

Foto: ASCOM/SEMDEC 
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repressão da criminalidade através do Gabinete de Gestão 

Integrada Municipal (GGI-M).  

Com uma rotina mensal de acompanhamento de metas e 

planos estabelecidos para o Município de Aracaju, o combate 

à violência passou a ser tratado de forma integrada, com a 

união dos esforços de todas as áreas envolvidas.  

 

ESTATÍSTICA EM PROL DA SEGURANÇA 

A atual gestão equipou e capacitou o setor de estatísticas da 

instituição, 

visando 

quantificar e 

tipificar as 

intervenções 

da GMA. 

Nesse setor 

são 

cadastrados e 

analisados todos os dados relacionados às ocorrências 

atendidas pelo órgão, levando em consideração os fatores 

que desencadeiam determinada ação, bem como propor as 

possíveis soluções. 

Com base no mapeamento e caracterização das ocorrências, 

foram adotadas medidas e políticas voltadas para a melhoria 

da segurança, a exemplo da ampliação da presença policial 

de forma ostensiva ou remota em vários espaços públicos, 

que contribui para aumentar a sensação de segurança para a 

população e de vigilância para os potenciais infratores. 

Entre os resultados que comprovam o acerto de tais medidas, 

destacam-se: combate ao tráfico de drogas na área dos 

Mercados Centrais; redução no número de roubos nos 

terminais de integração e implementação da Ronda Escolar. 

 

CENTRO DE TREINAMENTO 

Preocupada com o bem estar e a qualidade de vida dos 

guardas municipais, a administração municipal manteve em 

funcionamento o Centro de Treinamento da GMA.  

As ações para estimular a prática de atividades físicas e 

esportivas fazem parte do programa de valorização 

profissional promovido pela SEMDEC, através da GMA. O 

Foto: ASCOM/GMA/SEMDEC 
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objetivo do projeto é garantir meios para o servidor conquistar 

uma vida mais saudável e um bom preparo físico, 

características imprescindíveis que o auxiliarão na prestação 

de um serviço de excelência para a população aracajuana. 

Em 2014, o Centro de Treinamento atendeu diariamente 

cerca de 100 guardas e seus familiares, 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. 

Com o intuito de prevenir a criminalidade e a violência, a GMA 

firmou parceria com a casa de acolhimento "Abrigo Nova 

Vida", com o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e o 

Centro POP, para que adolescentes e adultos assistidos 

pelas instituições pratiquem atividades esportivas. 

 

QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GMA 

Dentro do escopo de ações voltadas para qualificação e 

aperfeiçoamento dos integrantes da GMA, a atual gestão 

realizou uma série de instruções, treinamentos e 

capacitações. Além do que, formalizou termos de cooperação 

com universidades, organizações não governamentais e 

secretarias municipais, visando à capacitação acadêmica e 

técnica do efetivo e o desenvolvimento de projetos. 

Ademais, capacitou 32 guardas municipais, dentre eles os 

que fazem parte 

dos projetos 

Guarda Cidadã 

e Anjos Azuis 

nas Escolas, 

para Promotor 

de Polícia 

Comunitária, parte do programa “Crack é Possível Vencer”. 

Merece destaque a realização dos cursos de promoção ao 

nível de GM4, para guardas oriundos do primeiro concurso, e 

do I Nivelamento Tático Operacional, que serviu como prova 

para o ingresso de guardas no GTO.  

Foto: ASCOM/GMA/SEMDEC 

Foto: ASCOM/GMA/SEMDEC 
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PLANEJAMENTO URBANO 

Com o objetivo de promover o planejamento, organização e 

controle das atividades concernentes ao desenvolvimento 

urbano da cidade, a atual administração desenvolveu vários 

projetos e ações de controle efetivo e melhoria do ambiente 

urbano. 

Dentre as atividades realizadas em 2014, destacam-se: 

 

PROGRAMA PROCIDADES/BID 

No escopo do Programa Integrado de Desenvolvimento 

Urbano e Inclusão Social do Município de Aracaju 

(PROCIDADES/BID) foi empreendido um conjunto de ações 

para o pleno desenvolvimento das funções urbanas, a partir 

da execução de projetos de desenvolvimento urbano 

integrado, de melhoria do transporte e da mobilidade urbana, 

do fomento ao desenvolvimento econômico local e do 

fortalecimento da gestão municipal. 

Dentro do componente de Urbanização Integrada, 

destacamos a conclusão da reforma do Prédio da Antiga 

Alfândega e o reinício dos serviços de infraestrutura no 

Coqueiral. 

Em relação à Mobilidade e Transporte, foi inaugurado o 

Complexo Viário Marcelo Déda que interligou os Bairros 

Jardins, Inácio Barbosa e Farolândia. 

No que diz respeito ao componente Fortalecimento 

Institucional englobou as seguintes ações: 

• Sistema de Obras; 

• Aquisição de Imagens de Satélite para Atualização 

Cadastral do Geoprocessamento; 

• Sistema de Ponto Eletrônico; 

• Módulo por dispensa de valor; 

• Módulo de Gestão de Catálogo de Fornecedores; 

• Módulo de Gestão de Contratos de Registro de Preços; 

• Estudos e Projetos; 

• Atualização da Planta de Valores de Aracaju; 

• Sistema de Diário Oficial Eletrônico. 

 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR 

Visando um melhor futuro para o desenvolvimento da nossa 

cidade, especialmente em relação ao planejamento urbano, a 

administração municipal constituiu equipe interna 

multidisciplinar, composta por membros das principais 
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secretarias e órgãos, para revisar o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano (PDDU), vigente desde 2000. 

A primeira reunião da equipe ocorreu no final de outubro, 

dando início ao processo de revisão do PDDU. 

Posteriormente, serão agendadas as audiências que contará 

com a participação pública de membros da sociedade civil, 

movimentos populares, empresas, entidades, entre outros, 

possibilitando assim a efetiva revisão desta importante 

ferramenta do desenvolvimento municipal de forma 

participativa. 

 

REVISÃO E ELABORAÇÃO DA LEGISLAÇÃO 

URBANÍSTICA 

A dinâmica urbana de Aracaju transforma-se constantemente 

ao 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.  

Um importante passo da atual gestão para assegurar a 

qualidade urbana da cidade, em respeito ao Plano Diretor 

vigente, foi a Lei Complementar 132/2014, que dispõe normas 

complementares sobre edificações no município e dá outras 

providências.  

 

RESTAURO E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO DA 

ESTAÇÃO FERROVIÁRIA 

A Prefeitura Municipal de Aracaju está em processo de 

consulta técnica, em conjunto com o Governo Estadual e o 

Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (IPHAN) Unidade 

de Sergipe, para obter recursos do Orçamento Geral da 

União (OGU) através do PAC 2 Cidades Históricas – 

Patrimônio, Desenvolvimento e Cidadania. 

A proposta de intervenção refere-se à restauração do Galpão 

Ferraria para uso da sede do Centro Nacional de Arqueologia 

Subaquática (CNA); do Reservatório de Água e da Rotunda; 

restauração e adequação dos 04 (quatro) Galpões 

(Carpintaria, Torneiros, Recuperação e Ferramentas), 

respectivamente projetados para as seguintes funções: sede 

da Fundação Municipal de Cultura e Turismo (FUNCAJU), 

Escola de Artes Maria Valdice Teles, Secretaria de Estado da 

Cultura (SECULT) e Administração do Horto. 
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Contempla ainda a integração com a paisagem natural 

através de 

projeto 

urbanístico e 

a construção 

dos anexos 

para apoio a 

Rotunda, 

sanitários e copa, bloco de serviços e guaritas. 

 

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, está regularizando 176 

dossiês para serem enviados ao cartório e aguardando a 

confecção de 30 escrituras.  

Em relação à regularização das 652 Unidades Habitacionais 

construídas na quarta etapa do Bairro Coroa do Meio, a atual 

gestão elaborou os dossiês dos moradores. 

Ademais, realiza acompanhamento constante no cartório e na 

EMURB das ações necessárias para averbação do Bloco I e 

para o registro do parcelamento do Bloco II, localizados no 

Bairro 17 de Março. 

 

REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE ARACAJU 

Está na fase de revisão o projeto de Revitalização do Centro 

Histórico de Aracaju, que tem por objetivo valorizar o 

patrimônio material e imaterial a partir de iniciativas e 

incentivos fiscais, a fim de estimular o setor hoteleiro, o 

turismo, os serviços de bares e restaurantes noturnos, a 

programação cultural e as habitações de interesse social. 

Desse modo, o desempenho da gestão está condicionado a 

um sistemático e periódico monitoramento, de tal forma que 

os resultados organizacionais sejam efetivamente 

alcançados, assim como, o cumprimento das metas e o 

alcance dos objetivos garantidos. 

Fonte: DDU/SEPLOG 
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ZONA DE EXPANSÃO 

Em abril de 2014, a atual gestão apresentou as diretrizes para 

ocupação urbana do Mosqueiro (Zona de Expansão), 

elaboradas pelo escritório do arquiteto Jaime Lerner, que 

englobam propostas e soluções para o crescimento ordenado, 

atendendo aos critérios de sustentabilidade, mobilidade e 

convivência harmoniosa com os espaços públicos. 

As diretrizes caracterizam-se como uma das ferramentas de 

planejamento urbano e territorial. Nessa perspectiva, visam 

ordenar o uso e a ocupação da região articulando entre si os 

diversos elementos que compõem a estrutura urbana, dentre 

eles: sistema viário, transporte coletivo, uso e ocupação do 

solo, drenagem e meio ambiente, de forma a constituir uma 

área urbana com habitação, comércio, serviços, lazer e 

qualidade de vida para a população.  

 

PARQUE DA SEMENTEIRA 

Outro importante projeto apresentado foi o da 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. 

A proposta também visa transformar o Parque da Sementeira 

em um elemento importante do espaço urbano, agradável e 

capaz de atrair visitantes. 

As intervenções propostas compreendem 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. 

Figura 2 –  Parque da Sementeira - Vista Aérea Proposta  

Fonte: Jaime Lerner Arquitetos Associados 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL 

No exercício de 2014, a administração municipal, através da 

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social 

(SEMFAS), disponibilizou serviços, programas e projetos 

socioassistenciais, por meio de ações articuladas com as 

demais políticas públicas, assegurando os direitos sociais aos 

cidadãos aracajuanos e respeitando as suas diversidades 

culturais, raciais e religiosas. 

 

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 

Na área de habitação, foi destaque a entrega de 410 

unidades habitacionais no Residencial Vitória da Resistência, 

localizado no Bairro Lamarão. As residências contam com 

toda infraestrutura necessária para se viver com dignidade, 

incluindo saneamento básico e iluminação pública.  

As famílias beneficiadas são egressas do Coqueiral, Salinas e 

outros assentamentos. 

Outras ações foram desenvolvidas no âmbito da habitação de 

interesse social: 

• Atendimento ao público de assentamentos e do 

Programa Minha Casa, Minha Vida; 

• Cadastramento das ocupações "Novo Amanhecer", 

"Casarão do Parque" e assentamento "Recanto dos 

Manguezais"; 

• Termo de Referência dos Projetos Vitória da 

Resistência e Zilda Arns; 

• Visitas e acompanhamento aos empreendimentos Zilda 

Arns, 17 de Março e Residencial Vitória da Resistência. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Entrega de casas no bairro Lamarão                                                            
Fonto: ASCOM/ SEMFAS 
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AÇÕES ASSISTENCIAIS ÀS FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS 

A administração municipal promove o acesso à assistência 

social às famílias em situação de vulnerabilidade social, 

através de dois eixos: a Proteção Social Básica (PSB) e a 

Proteção Social Especial (PSE).  

 

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 

Tem como objetivo a prevenção de situações de risco por 

meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-

se à população que vive em situação de fragilidade 

decorrente da pobreza, ausência de renda, acesso precário 

ou nulo aos serviços públicos ou fragilização de vínculos 

afetivos. 

A Proteção Social Básica atua por intermédio de diferentes 

unidades. Dentre elas, destacam-se os Centros de Referência 

de Assistência Social (CRAS).  Atualmente, o Município de 

Aracaju dispõe de 15 CRAS que se destinam ao atendimento 

socioassistencial de famílias em condições de conflitos 

diversos. 

Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF 

Dentre os serviços ofertados pelo CRAS destaca-se o PAIF. 

Este consiste em um atendimento de caráter continuado que 

visa fortalecer a função protetiva das famílias, prevenindo a 

ruptura de vínculos, promovendo o acesso e usufruto de 

direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. 

     
     Tabela 8  – Quantidade de Famílias Atendidas pelo PAIF 

Atendimentos Quant. 

Famílias acompanhadas 1.604 

Famílias em extrema pobreza 99 

Famílias beneficiárias do Bolsa Família 350 

Famílias beneficiárias do Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) 

45 

       Fonte: PSB/SEMFAS 
      *Dados até outubro/2014 

Curso de Culinária 
Foto: ASCOM/SEMFAS 
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Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

Esse serviço organiza-se em torno do PAIF, sendo a ele 

articulado. Ele é organizado por faixa etária e tem como 

objetivo prevenir possíveis situações de risco da população 

em geral, visando à melhoria da qualidade de vida. 

Ocorre por meio do trabalho em grupos e organiza-se de 

modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o 

sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos 

familiares e incentivar a socialização e a convivência 

comunitária. 

Tabela 9  – Média Mensal de Indivíduos Atendidos pelo 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
Atendimentos  Quant.  

Crianças de 0 a 6 anos 31 

Crianças/Adolescentes de 7 a 14 anos 535 

Adolescentes de 15 a 17 anos 98 

Idosos 684 
       Fonte: PSB/SEMFAS 
      *Dados até outubro/2014 
 
 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- PSE 

Destina-se a famílias e indivíduos em situação de risco 

pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou 

ameaçados. Para integrar as ações da PSE, é necessário que 

o cidadão esteja enfrentando situações de violações de 

direitos por ocorrência de violência física ou psicológica, 

abuso ou exploração sexual; abandono, rompimento ou 

fragilização de vínculos ou afastamento do convívio familiar 

devido à aplicação de medidas de proteção. 

Diferentemente da Proteção Social Básica (PSB) que tem um 

caráter preventivo, a PSE atua com natureza protetiva. 

O Centro de Referência Especializada em Assistência Social 

(CREAS) é a unidade pública estatal que oferta serviços da 

proteção especial, especializados e continuados, Desfile da Terceira Idade no CRAS Porto Dantas 
Foto: ASCOM/SEMFAS 
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gratuitamente a famílias e indivíduos em situação de ameaça 

ou violação de direitos. 

Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos - PAEFI  

Esse serviço é ofertado no CREAS e visa dar apoio, 

orientação e acompanhamento especializado a famílias e 

indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos. 

    Tabela 10  – Quantidade de Pessoas Atendidas pelo PAEFI 

Atendimentos Quant. 
Casos acompanhados 407 

Média mensal de inserções 18 

Média do perfil dos casos: 0 a 12 anos 7 

Média do perfil dos casos: 13 a 17 anos 4 

Média do perfil dos casos: 18 a 59 anos 2 

Média do perfil dos casos: 60 anos 2 

      Fonte: PSE /SEMFAS 
      *Dados até outubro/2014 
 
 

Acolhimento Institucional 

Esse serviço é destinado às famílias e/ou indivíduos com 

vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de 

assegurar proteção integral. A organização do serviço 

deve garantir privacidade e respeito aos costumes, às 

tradições e à diversidade de ciclos de vida, arranjos, 

raça/etnia, gênero e orientação sexual. 

Tabela 11  – Média Mensal de Pessoas Atendidas pelos 
Serviços de Acolhimento Institucional 

Atendimentos Quant. 

Crianças/Adolescentes 78 

Idosos 20 

População em Situação de Rua 22 

Mulheres Vítimas de Violência 8 

Pessoas com Deficiência 5 
      Fonte: PSE/SEMFAS 
      *Dados até outubro/2014 
 
 

Em setembro, a atual gestão, em parceria com a 

Organização Não Governamental Aldeias Infantis,  

implantou a Casa Lar Infantil localizada na região do 

Primeiro Distrito da capital, visando o acolhimento 

institucional para crianças. 

 
Caminhada do Dia Nacional do Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes 
Foto: ASCOM/SEMFAS 
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BENEFÍCIOS E TRANSFERÊNCIA DE RENDA 

Cadastro Único para Programas Sociais - CADÚNICO  

Com o intuito de identificar e caracterizar as famílias de baixa 

renda, a Prefeitura Municipal de Aracaju cadastrou, até 

outubro de 2014, um total de 6.498 famílias e atualizou o 

cadastro de 19.784 no CADÚNICO.  

 
Realização de Cadastramento no CADÚNICO 
Foto: ASCOM/SEMFAS 

 

Programa Bolsa Família 

Seguindo as atividades de transferência de renda para 

famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza, a 

atual gestão inseriu 1.150 famílias no Programa Bolsa 

Família, totalizando 41.881 beneficiários até outubro de 

2014. 

Benefícios Eventuais 

São benefícios da Política Nacional de Assistência Social 

(PNAS), de caráter suplementar e provisório, prestados 

aos cidadãos e às famílias em virtude de morte, 

nascimento, calamidade pública e situações de 

vulnerabilidade temporária. Dentre os benefícios, 

destacamos: 

 Tabela 12  – Quantidade de Benefícios Eventuais Concedidos 

Tipo do Benefício Total 

Auxílio Mortalidade Ataúde Pequeno 74 

Auxílio Mortalidade Ataúde Grande 118 

Auxílio Moradia 1.200 

Auxílio Natalidade 12 

Cesta Básica 119 
      Fonte: PSB/SEMFAS 
      *Dados até outubro/2014 

 

Programa Pró-Mulher, Pró-Família: Mais Saúde, Mais Vida 

Implantado desde 2013, em parceira com a Secretaria 

Municipal da Saúde, o programa tem por objetivo reforçar 

a atenção à saúde da mulher e da família, principalmente 
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as beneficiárias de programas sociais de transferência de 

renda, focando a prevenção de doenças e visando a 

melhor qualidade de vida dos cidadãos. Até outubro de 

2014 foram realizados 598 atendimentos. 

 

REFORMAS DE UNIDADES DE ATENDIMENTO 

Centro-Dia de Referência para Pessoas com 

Deficiência  

Em Junho, a atual gestão inaugurou o Centro-Dia de 

Referência para Pessoas com Deficiência, localizado no 

Bairro Pereira Lobo, visando ofertar serviços às pessoas 

com deficiência que necessitam de apoio para a realização 

de cuidados básicos da vida diária.  

A unidade faz parte do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS) e tem capacidade de atendimento para 60 

pessoas por dia, sendo 30 por turno. Até outubro, foram 

acompanhadas 14 pessoas. 

 

 

Reformas dos CRAS e CREAS  

Outra iniciativa importante foram as reformas dos CRAS e 

CREAS, nos quais foram executados serviços de reparos 

na estrutura física, nas instalações elétricas e hidráulicas, 

além de pinturas e construção de rampas para melhorar a 

acessibilidade às pessoas idosas e com necessidades 

especiais.  

 

Inauguração do Centro-Dia 
Foto: ASCOM/SEMFAS 
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QUALIFICAÇÃO E INSERÇÃO NO 
MERCADO DE TRABALHO 

A Prefeitura Municipal de Aracaju, através da Fundação 

Municipal de Formação para o Trabalho (FUNDAT), vinculada 

à Secretaria Municipal da Família e Assistência Social, 

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, da intermediação para oferta de cursos 

profissionalizantes em sintonia com a demanda existente no 

município 

 

CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR E 

EMPREENDEDOR - CATE 

No segundo semestre de 2014 foi inaugurado o Centro de 

Apoio ao Trabalhador e Empreendedor (CATE), localizado no 

Bairro Santos Dumont. O novo espaço visa complementar as 

ações voltadas ao empreendedorismo e ao encaminhamento 

de profissionais ao mercado de trabalho para efetivação da 

inclusão produtiva do cidadão aracajuano.  

O CATE dispõe de uma Agência do Trabalhador onde os 

cidadãos que estiverem em busca de emprego poderão 

deixar seus currículos. Além desse serviço, também abriga a 

Casa do Empreendedor, um núcleo que contempla ações de 

apoio e incentivo ao potencial empreendedor local, como a 

disponibilização de técnicos que orientam na elaboração do 

plano de negócio. O local também conta com 04 salas para 

realização de cursos, oficinas e palestras. 

O grande diferencial da Casa do Empreendedor em nível 

nacional é reunir em um só local todos os serviços que são 

pré-requisitos para a abertura do pequeno negócio ou para a 

formalização do Microempreendedor Individual (MEI), 

inclusive a obtenção de licenças necessárias à abertura da 

respectiva empresa. 

 

CAPACITANDO PARA O FUTURO 

Visando a qualificação profissional do aracajuano e sua 

inserção no mercado de trabalho, a atual gestão capacitou 

quase 10 mil pessoas, sendo 5.938 através do Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
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(PRONATEC) e 3.550 por meio de Cursos de Curta Duração, 

denominados Cursos Livres. 

Ressalte-se, ainda, que todos os cursos foram oferecidos 

gratuitamente para aracajuanos que tenham a partir de 16 

anos de idade, independente da escolaridade, e que sejam 

cadastrados ou estejam em processo de cadastramento no 

Cadastro Único das famílias. 

 

 

CREDPOVO 

É importante destacar o apoio institucional para a 

formalização de Empreendedores Individuais através do 

CredPovo. Esse serviço oferece linhas de crédito voltadas 

para micro e pequenos empreendimentos, dando ao cidadão 

as condições necessárias para abrir e manter seu próprio 

negócio. Até outubro foram realizados 1.934 atendimentos e 

encaminhadas propostas às instituições financeiras no valor 

montante de R$ 236.650,00, dos quais foram aprovados R$ 

31.350,00. 

Solenidade de Entrega dos Certificados dos cursos do PRONATEC 
Foto: ASCOM/FUNDAT 

Curso Livre de Caixas de Presente 
Fonte: ASCOM/FUNDAT 
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MAIS RENDA 

Trata-se de um programa estruturante da FUNDAT, em 

parceria com instituições como SEBRAE, SENAC, SESI, 

EMSURB, EMURB e COVISA, que concentra ações de 

empreendedorismo como capacitação de ambulantes, 

feirantes, 

guardadores 

de carro, 

artesãos, 

merendeiras, 

entre outros. 

Até outubro, 

foram 

capacitados 

1.105 

pessoas, entre ambulantes e feirantes, com cursos de 

Educação Alimentar/PAS.  

Vale ressalvar também a formalização de 36 

Microempreendedores Individuais, que deixaram a 

informalidade e passaram a contribuir com a receita do 

município. 

 

MAIS TRABALHO  

O programa tem por finalidade inserir o cidadão aracajuano 

no mercado de trabalho. No contexto do programa destaca-se 

a Agência do Trabalhador que tem como principais objetivos 

intermediar emprego para egressos dos cursos; encaminhar 

interessados a profissionalização; conduzir na melhor 

preparação do cidadão às vagas ofertadas; coletar 

informações junto a empresas parceiras no tocante a 

realização de cursos; realizar estudos estatísticos e manter 

registros sobre empregabilidade no Município de Aracaju.  

Após a intermediação feita pela Agência do Trabalhador 

foram contratadas quase 2.000 pessoas até outubro. 

Tabela 13  – Serviços Realizados na Agência do Trabalhador 

Vertente Total 

Atendimentos 16.724 

Emissão de CTPS 327 

Encaminhamentos 14.668 

Empresas Parceiras 60 
         Fonte: DIREC/FUNDAT 
        *Dados até outubro/2014 

 

Curso de Manipulação e Higienização de Alimentos 
Fonte: ASCOM/FUNDAT 



 

PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

A responsabilidade socioambiental também se fez presente 

nas diretrizes da administração municipal com a elaboração 

de projetos e implementação de várias ações, 

melhor qualidade de vida, saúde e aumento da área verde na 

cidade. 

 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Em abril foi assinado o Convênio de Cooperaç

Administrativa entre a Prefeitura Municipal de 

da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMA), 

Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos (S

Administração Estadual do Meio Ambiente

permitindo que o município exerça o licenciamento e a 

fiscalização das atividades consideradas de baixo impacto 

ambiental na capital sergipana. 

A SEMA expediu 328 licenças, sendo 

Ambientais para uso de equipamentos sonoros, 67 
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PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO 

A responsabilidade socioambiental também se fez presente 

com a elaboração 

árias ações, visando uma 

melhor qualidade de vida, saúde e aumento da área verde na 

o Convênio de Cooperação Técnica e 

a Prefeitura Municipal de Aracaju através 

ipal do Meio Ambiente (SEMA), e o 

Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) e da 

Administração Estadual do Meio Ambiente (ADEMA), 

permitindo que o município exerça o licenciamento e a 

atividades consideradas de baixo impacto 

 193 Autorizações 

Ambientais para uso de equipamentos sonoros, 67 

Certificados de Dispensa de Licença e 68 Licenças 

Simplificadas.  

 
Fonte: DLA/SEMA 
*Dados até outubro de 2014 

 

PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA

Considerando a importância da arborização para a 

qualidade ambiental e a vida dos cidadãos, 

municipal apresentou à sociedade 

plano de arborização urbana. Trata

tem como objetivo melhorar a qualidade arbórea da cidade 

através da execução de ações que se embasam em decisões 

técnicas que seguem orientações do Comitê de Arborização 

de Aracaju.  

20%

59%

Gráfico 5 - Perfil das Licenças Expedidas

Certificados de Dispensa de Licença e 68 Licenças 

 

PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO URBANA  

a importância da arborização para a 

vida dos cidadãos, a administração 

sociedade aracajuana o seu primeiro 

. Trata-se de um instrumento que 

objetivo melhorar a qualidade arbórea da cidade 

através da execução de ações que se embasam em decisões 

técnicas que seguem orientações do Comitê de Arborização 

21%

Perfil das Licenças Expedidas

Certificados de 
Dispensa de Licença 

Licenças 
Simplificadas 

Autorizações 
Ambientais
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Até outubro de 2014 foram plantadas mais de mil mudas em 

diversos pontos da capital.  

 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

A Prefeitura Municipal de Aracaju, em parceria com a 

Universidade Federal de Sergipe (UFS), iniciou a elaboração 

do Plano Municipal de Saneamento Básico, visando nortear 

ações relacionadas à promoção do saneamento básico 

integrado de Aracaju para as próximas quatro décadas.  

Para elaboração do plano estão previstos investimentos de 

aproximadamente R$ 1 milhão, fruto de convênio firmado 

entre o Governo Municipal e o Governo Federal, através do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC2). 

 

AGENDA AMBIENTAL A3P 

Com o intuito de promover a responsabilidade socioambiental 

e a adoção de práticas sustentáveis no setor público, a 

administração municipal desenvolveu ações para implantação 

da Agenda Ambiental A3P. Dentre elas, foi criada a Comissão 

Gestora da A3P e enviado o Plano de Trabalho e o Termo de 

Adesão para apreciação do Ministério do Meio Ambiente 

(MMA). 

 

PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS 

Algumas comunidades da capital sergipana, dentre elas Nova 

Liberdade I e II, Pantanal, Marivan, Costa do Sol e Beira Mar, 

foram beneficiadas com projetos ligados às ações 

socioeducativas, a fim de minimizar possíveis impactos 

ambientais provenientes de obras executadas através do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC2). 

Foto: Sérgio Silva/SECOM 
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RECICLE ÓLEO  

O projeto é executado pela SEMA em parceria com a 

Associação de moradores do Juscelino Kubitschek e a 

Empresa Recigraxe e tem como objetivo orientar sobre o 

destino ambientalmente sustentável do óleo de cozinha. 

Dentre as ações realizadas destacamos as palestras sobre a 

importância da reutilização do óleo usado na fabricação de 

produtos de limpeza, a implantação de Ecopontos em escolas 

e bairros e 

campanhas 

educativas 

para 

sensibilizar 

acerca do 

descarte 

correto do 

resíduo. Até 

outubro foram implantados 3 Ecopontos e a proposta é 

ampliar esse número para que diminua a contaminação de 

rios e manancias, já que cada gota de óleo despejado nos 

rios da capital contamina cerca de 20 litros de água. 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CMMA 

O CMMA tem por finalidade formular e propor diretrizes de 

ação governamental na área ambiental e atuar no controle 

social de políticas públicas de proteção e preservação do 

meio ambiente. 

Em julho de 2014 foram instituídas as 7 câmaras técnicas, 

que estruturam o conselho, para tratar de temas específicos 

relacionados ao meio ambiente. As câmaras são as 

seguintes: Agenda 21 Municipal; Saneamento Ambiental; 

Patrimônio Hídrico; Educação Ambiental; Zoneamento 

Ambiental; Fiscalização Ambiental e Gestão de Unidades de 

Conservação e Proteção da Paisagem; Especializada em 

Recursos Administrativos e de Apreciação de Assuntos 

Jurídicos. 

 

CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 

A administração municipal tem intensificado as ações de 

controle ambiental através da análise de solicitações de poda 

e supressão de árvores. Em 2014, mais de 1.100 pedidos 

foram analisados, dos quais 64% foram relacionados à poda 

de árvores.   

Palestra sobre o Recicle Óleo 
Foto: ASCOM/SEMA 



 

Em relação às ações de fiscalização ambiental, cerca de 

2.000 denúncias foram averiguadas.  

 

Fonte: DCA/SEMA 
*Dados até outubro de 2014 

 

PRÊMIO CIDADE PRÓ-CATADOR 

O Município de Aracaju ficou entre as 12 cidades finalistas da 

2ª edição do Prêmio Cidade Pró-Catador, promovido pela 

Secretaria-Geral da Presidência da República e p

Fundação Banco do Brasil em parceria com Ministério do 

2% 0,3% 1,8%

7,9%

0,3%

25%

3,6%55,8%

3,6%

Gráfico 6 - Perfil das Ações
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Em relação às ações de fiscalização ambiental, cerca de 

 

O Município de Aracaju ficou entre as 12 cidades finalistas da 

Catador, promovido pela 

Geral da Presidência da República e pela 

Fundação Banco do Brasil em parceria com Ministério do 

Meio Ambiente e Movimento Nacional dos Catadores de 

Materiais Recicláveis (MNCR). Na categoria mais elevada

para cidades acima de 300 mil habitantes

finalistas. Isso demonstra que a atual administração tem 

desenvolvido boas práticas de inclusão dos catadores de 

materiais recicláveis.   

CATA BAGULHO 

A operação Cata Bagulho, realizada de forma gratuita pela 

Empresa Municipal de Serviços Urbanos (EMSURB)

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 

entulhos sejam descartados corretamente e destinados à 

reciclagem, a fim de não agredir

Perfil das Ações

Outros

Construção Irregular

Defesa Animal

Poluição 

Atmosférica
Atividade Irregular

Poluição Sonora

Fiscalização 

Ministério Público
Poda e Supressão

Resíduos Sólidos e 

Efluentes

Foto: ASCOM/EMSURB

Meio Ambiente e Movimento Nacional dos Catadores de 

Materiais Recicláveis (MNCR). Na categoria mais elevada, 

para cidades acima de 300 mil habitantes, está entre as três 

que a atual administração tem 

boas práticas de inclusão dos catadores de 

realizada de forma gratuita pela 

Empresa Municipal de Serviços Urbanos (EMSURB), tem 

zar o descarte irregular de resíduos de 

todos os bairros da cidade e a equipe trabalha para que os 

descartados corretamente e destinados à 

r o meio ambiente.  

Foto: ASCOM/EMSURB 



 

ESPORTE 

A gestão municipal, por meio da Secretaria Municipal da 

Juventude e Esporte (SEJESP), em 2014, promoveu a 

inclusão e a integração social através de práticas 

esportivas e de lazer contribuindo para melhoria da 

qualidade de vida da população. Eis alguns destaques:

 

PRINCIPAIS EVENTOS ESPORTIVOS 

Jogos Universitários Brasileiros – JUBs  

Graças ao empenho da atual administração

sergipana sediou 

pela primeira vez 

os 

Brasileiros 

contou com a 

participação de 

cerca de 

atletas de todo 

país. Considerado o maior evento esportivo

Foto: Sérgio Silva/SECOM 
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Secretaria Municipal da 

2014, promoveu a 

inclusão e a integração social através de práticas 

para melhoria da 

Eis alguns destaques: 

 

atual administração, a capital 

sergipana sediou 

pela primeira vez 

os Jogos 

Universitários 

Brasileiros que 

contou com a 

participação de 

cerca de 5.000 

atletas de todo 

evento esportivo do segmento 

universitário, os JUBs tem 

participação das instituições de 

nacional, públicas e privadas, 

promover a ampla mobilização da juventude universitária 

brasileira 

em torno do 

esporte. Os 

JUBs 

auxiliam na 

educação 

dos jovens 

do país, 

visto que a 

prática do esporte necessita de disciplina, 

responsabilidade, para superar os próprios limites e 

obstáculos que surgem na preparação de cada atleta. Além 

disso, há uma integração entre a prática de esportes e a parte 

acadêmica, através de palestras. 

Pan-americano Juvenil de Ginástica Artística 

Em março ocorreu em Aracaju o 

Americano Juvenil de Ginástica Artística, evento que reuniu 

17 países e foi classificatório para os Jogos Olímpicos da 

 

Foto: ASCOM/ SEJESP 

 por finalidade aumentar a 

nstituições de ensino superior do território 

 em atividades esportivas e 

promover a ampla mobilização da juventude universitária 

prática do esporte necessita de disciplina, compromisso e 

, para superar os próprios limites e 

obstáculos que surgem na preparação de cada atleta. Além 

a prática de esportes e a parte 

acadêmica, através de palestras.  

americano Juvenil de Ginástica Artística  

m Aracaju o II Campeonato Pan-

Americano Juvenil de Ginástica Artística, evento que reuniu 

17 países e foi classificatório para os Jogos Olímpicos da 
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Juventude que serão realizados na China. Organizado pela 

Confederação Brasileira de Ginástica, o evento teve o apoio 

da Prefeitura Municipal de Aracaju e contou com a 

participação de mais de 180 atletas.  

31ª Corrida Cidade de Aracaju  

Em comemoração ao aniversário da cidade, a prefeitura 

organizou a 31ª Corrida Cidade de Aracaju. Com essa 

iniciativa, a administração estimula a prática da 

modalidade 

olímpica 

atletismo, 

através da 

competição 

anual, 

promovendo 

a 

socialização e integração dos participantes e do público 

presente. O evento, que faz parte do calendário esportivo 

nacional, teve a participação de mais de 1.000 atletas de 

todo Brasil. Esse ano vários servidores públicos 

participaram da corrida e houve premiação específica para 

esta categoria. 

9º Encontro Nacional de Faixas Preta 

O evento foi realizado no Teatro Tobias Barreto pela SEJESP 

em parceria com a Federação Sergipana de Jiu-Jítsu e as 

academias envolvidas. Contou com a participação de varias 

academias 

de lutas 

entre as 

diversas 

categorias, 

estimulando, 

assim, a 

prática da 

tradicional 

modalidade Jiu-Jítsu, com o intuito de promover a 

socialização e a integração dos participantes e do público 

presente.   

Demais Eventos Esportivos 

• Copa SEJESP de Escolinhas de Futebol – Sub12; 

• Copa SEJESP de Futebol de Campo – Sub14; 

• Festival Náutico 2014; 

• Copa Nordeste de Ciclismo; 

Foto: ASCOM/SEJESP 

Foto: ASCOM/SEJESP 
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• Campeonato de Regatas de Remo 2014; 

• I Copa SEJESP de Futsal Feminino; 

• Copa Fenen de Artes Marciais. 

 

PROGRAMAS DE INCENTIVO AO ESPORTE 

Programa Esporte e Lazer da Cidade – PELC 

O programa é uma iniciativa do Ministério do Esporte visando 

desenvolver a convivência social, o lazer e a realização de 

atividades educativas, culturais, lúdicas e esportivas em 

comunidades.  

Atividades como oficina de artes, fotografia, dança, além de 

modalidades como futsal, voleibol e capoeira foram oferecidas 

gratuitamente, beneficiando mais de 800 pessoas nos dois 

núcleos de atuação localizados no Conjunto Augusto Franco 

e no Bairro Santos Dumont. 

Programa Esporte e Lazer da Cidade - Vida Saudável 

Em 2014, a capital sergipana foi contemplada pelo Governo 

Federal com a modalidade “Vida Saudável” do Programa de 

Esporte e Lazer da Cidade. Este visa oportunizar a prática de 

exercícios físicos, atividades culturais e de lazer para o 

cidadão idoso, estimulando a convivência social, a formação 

de gestores e lideranças comunitárias, a pesquisa e a 

socialização do conhecimento. O programa assistiu 2.000 

idosos em 20 núcleos, em parceria com os Cras. 

Programa Segundo Tempo 

É um programa do Governo Federal em parceria com o 

Governo Municipal que tem por objetivo promover o 

desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens 

como fator de formação 

da cidadania e melhoria 

da qualidade de vida. 

São atendidos pelo 

programa, 

prioritariamente, os 

alunos que se encontram 

em áreas de 

vulnerabilidade social e regularmente matriculados na rede 

pública de ensino. Em 2014, o programa atendeu 2.800 

alunos da rede municipal. 

 

Foto: ASCOM/SEJESP 
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Lazer em meu Bairro 

Essa iniciativa da administração municipal proporciona 

atividades recreativas, esportivas, lúdicas e culturais a 

comunidades 

da capital. 

Além disso, o 

programa leva 

serviços 

básicos e 

ações 

desenvolvidas em colaboração com diversos órgãos da 

administração direta e indireta. 

Bolsa Atleta 

Dentro do escopo do programa, a atual gestão disponibiliza 

uma contribuição financeira para os atletas, que tenham 

obtido bons resultados em competições nacionais e 

internacionais de sua modalidade.  A bolsa auxilia na compra 

de passagens, alimentações, equipamentos, contratação de 

técnicos e ainda em despesas decorrentes das participações 

em torneios. 

Em 2014, o programa contemplou 80 atletas aracajuanos de 

17 modalidades olímpicas e não olímpicas. Distribuídos entre 

as categorias ouro, prata e bronze, os atletas receberam o 

valor mensal de R$ 1.500, R$ 800 e R$ 400, de acordo com a 

respectiva categoria. A iniciativa tem contribuído com a 

inclusão de pessoas no esporte e contemplado novos atletas 

 

 

Além de incentivar a prática de esportes, a iniciativa da 

administração motiva atletas profissionais a seguir com os 

treinos e participar de competições. 

 

 

Premiação das atletas Duda (Bolsa Atleta) e Andressa no Campeonato Mundial 
de Vôlei de Praia, na categoria sub 19, em Porto/Portugal
Foto: ASCOM/SEJESP 

Foto: ASCOM/SEJESP 
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INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 

À Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo (SEMICT) 

compete promover ações voltadas ao desenvolvimento 

turístico, industrial, comercial e dos serviços com a geração 

de emprego e renda, visando à política municipal de 

desenvolvimento econômico, bem como, articuladamente com 

as demais secretarias proporcionar a divulgação dos 

potenciais econômicos e turísticos de Aracaju. 

 

MARKETING TURÍSTICO NACIONAL E LOCAL  

O Plano de Marketing, realizado pela atual gestão em 

parceria com uma empresa de publicidade, foi um importante 

instrumento para nortear as ações da SEMICT, visando 

divulgar a cidade para os que aqui moram e apresentando-a 

para outros lugares do Brasil, através de seus atributos únicos 

que a diferenciam de qualquer outra capital do Nordeste. 

Ao longo de 2014 foram feitos vários materiais publicitários 

como camisas, mapas turísticos, displays, brindes 

personalizados, viseiras esportivas, sacolas ecobags, folders 

ilustrativos e informativos, além de campanhas de outdoor em 

outras regiões do Brasil e em lugares estratégicos da cidade, 

com o intuito de dar visibilidade turística ao Município de 

Aracaju. 

 

PROJETO PÔR DO SOL DE ARACAJU  

Desde abril de 2014, a administração municipal realiza o 

Projeto Pôr do Sol de Aracaju, a fim de promover o turismo e 

transformar a Orla Pôr do Sol em rota valorizada de lazer e 

turismo. 

Este projeto ampliou o seu foco turístico promovendo um 

verdadeiro trabalho de 

inclusão social com a 

realização de cursos 

profissionalizantes, 

através da FUNDAT, 

para toda a 

comunidade da região. 

São centenas de pessoas que vivem da comercialização de 

produtos e comidas feitos tradicionalmente naquela região, 

tudo incentivado e apoiado por esse projeto através da 

feirinha de artesanato e de culinária. 

Foto: SECOM 
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RECEPÇÕES QUE MOVIMENTAM O TURISMO  

Durante os principais eventos ocorridos em Aracaju, a 

SEMICT colocou vários receptivos que incrementaram o 

roteiro turístico da cidade. A secretaria atuou no Aeroporto 

Santa Maria com trio pé-de-serra, casal de dançarinos de 

quadrilha junina e distribuição de souvenirs e folders 

ilustrativos com dicas de passeios locais. Destaque para a 

recepção à comitiva da Seleção de Futebol da Grécia e aos 

atletas universitários de todo o Brasil que participaram dos 

Jogos Universitários Brasileiros (JUBs). 

A Marinete do Forró também faz parte desse receptivo ao 

turista, 

percorrendo os 

pontos turísticos 

da capital com 

paradas para 

fotos e compras 

em um ônibus, 

caracterizado 

com o tema 

junino, com apresentações de dançarinos e trio pé de serra. É 

uma iniciativa que busca a divulgação dos festejos juninos, 

visando atrair cada vez mais turistas para desfrutar o São 

João em Aracaju. Aos sábados, o receptivo da Marinete tem 

destino a Orla Pôr do Sol. 

O Centro de Aracaju entrou na ação receptiva através do 

projeto ‘Feira, forró e arte' que tomou conta das ruas e 

calçadões do comércio com apresentações de músicos e 

quadrilhas juninas, animando a todos e agregando valor à 

economia local. 

 

 

Fonte: SEMICT 

Foto: SECOM 
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POSTOS DE INFORMAÇÕES TURÍSITCAS – PITs  

Os postos estão localizados em pontos estratégicos da cidade 

auxiliando os turistas que procuram informações sobre 

destinos e roteiros turísticos de nossa capital. 

 

MERCADOS E FEIRAS LIVRES 

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (EMSURB), 

vinculada à SEMICT, tem por objetivo planejar e coordenar as 

atividades referentes à limpeza pública, arborização e 

espaços públicos da cidade de Aracaju. 

Em 2014, a atual gestão iniciou as obras de revitalização dos 

Mercados 

Municipais Albano 

Franco, Thales 

Ferraz e Antônio 

Franco, visando 

oferecer serviços 

públicos eficientes e 

capazes de 

melhorar a qualidade de vida da população. Instalação 

elétrica e hidrosanitária, pintura, polimento do piso, consertos 

de bancos e drenagem na área de pescados são alguns dos 

serviços executados nos mercados.  

A EMSURB também realizou outras intervenções nos 

mercados e feiras livres que alcançaram resultados 

satisfatórios para 

permissionários e 

clientes. Dentre 

elas, a higienização 

e a fiscalização 

foram intensificadas 

com o intuito de 

manter um ambiente cada vez mais seguro e atrativo.  

No Mercado Albano Franco, além da limpeza diária realizada 

por 40 profissionais 

nos corredores e 

instalações do 

prédio, toda semana 

os setores de 

carnes e pescados 

são lavados para 

manter a higiene do local. 

Foto: Sérgio Silva/SECOM 

Foto: ASCOM/EMSURB 

Foto: ASCOM/EMSURB 
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Foto: SECOM 

EVENTOS CULTURAIS 

A Secretaria Especial da Cultura (SEC), através da Fundação 

Cultural Cidade de Aracaju (FUNCAJU), promoveu e 

estimulou atividades artísticas, eventos e espaços culturais 

que contribuíram para o fortalecimento da cultura.  

 

RÉVEILLON DA GENTE 

O réveillon ocorreu na Orla da Atalaia, um dos principais 

pontos turísticos da capital, e reuniu uma multidão de 

sergipanos e 

turistas. O 

evento foi 

eclético com 

shows de 

artistas com 

diferentes 

estilos 

musicais, 

passando pelo pop rock, MPB, forró, samba e axé. A festa foi 

comandada por 15 artistas regionais que se apresentaram em 

quatro palcos. 

O show pirotécnico anunciou a chegada de 2014 e durou 

cerca de 20 minutos.  

 

PROJETO VERÃO 

O Projeto Verão 2014 proporcionou atividades culturais e 

artísticas para a população.  Realizado em fevereiro na 

Passarela do Caranguejo, o evento reuniu ritmos musicais 

diversificados que agradaram ao público.  

Os shows aconteceram no palco duplo montado no 

estacionamento da Passarela do Caranguejo com a presença 

de 16 bandas, sendo 12 sergipanas e as demais nacionais. 

Foto: SECOM  
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SPEED DAY  

A segunda edição do Speed Day aconteceu na Orla do Pôr do 

Sol Jornalista Cleomar Brandi, localizada no Bairro 

Mosqueiro. O evento contou com competições náuticas 

durante todo o dia e reuniu cerca de 300 embarcações, entre 

lanchas, barcos, jet skis e outros. Além disso, houve shows 

de diversos artistas que animaram o público. Na água, em 

frente ao palco voltado para o estuário do Rio Vaza Barris, 

uma área foi isolada só para banhistas. A festa contou com 

segurança e foi monitorada pela Capitania dos Portos.  

BAILE DA CIDADE  

Nesse evento foi escolhido o Rei Momo e a Rainha do 

Carnaval 2014. Após mais de 20 anos realizando em local 

fechado, a 

atual gestão 

resgatou a 

tradição, 

promovendo 

a festa no 

Espaço 

Mirante Praia 

Formosa. 

Personalidades carnavalescas sergipanas foram 

homenageadas com o troféu Antônio Lisboa, ícone dos bailes 

de carnaval de Sergipe.  

 

CARNA CAJU 

O Carna Caju 2014 aconteceu na Passarela do Caranguejo, 

localizada na Orla da Atalaia. A festa contou com 33 bandas, 

sendo 30 de artistas sergipanos e três nacionais. Com Foto: SECOM 

Foto: ASCOM/FUNCAJU/SEC 
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atrações para toda a família, o evento também animou o 

público infantil com três matinês de carnaval. 

 

 

ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 

O aniversário de 159 anos de Aracaju, completos no dia 17 de 

março, contou com uma programação cultural especial com 

apresentações e exposições durante todo o mês.  À 

programação foram inclusos os festejos do aniversário de 30 

anos da Escola de Artes Valdice Teles, unidade da 

FUNCAJU. A comemoração também contou com shows de 

bandas locais em diversos pontos da cidade, passeio de Tó 

Tó Tó e bolo de aniversário.  

 

FÓRUM DE FORRÓ 

O evento marca a abertura do ciclo junino da capital. O Fórum 

do Forró tem o objetivo de valorizar a história e a cultura do 

forró, assim como incentivar estudos, pesquisa e debates 

sobre o 

tema. Em 

2014, a 

programação 

incluiu 

palestras, 

mesas 

redondas, 

momentos 

musicais, mostras e lançamento de livros. Os forrozeiros 

homenageados foram os sergipanos Rogério e Edgard do 

Acordeon, os pernambucanos Zé Calixto e a dupla Antonio 

Barros e Céceu.   

 

Foto: ASCOM/FUNCAJU /SEC 

 
Foto: ASCOM/FUNCAJU/SEC 
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FORRÓ CAJU 

O Forró Caju é o maior e mais importante evento junino da 

capital sergipana. O evento aconteceu na Praça de Eventos 

dos Mercados Municipais durante 12 dias e contou com a 

participação de mais de 270 atrações, sendo 35 grupos 

nacionais, distribuídas entre os palcos Luiz Gonzaga, 

Dominguinhos, Gerson Filho e o Casarão da Clemilda.  

Com capacidade para receber cerca de 80 mil pessoas por 

dia, a praça esteve lotada quase todas as noites, atraindo 

público de diversas cidades de Sergipe, de outros estados e 

até de outros países. 

RUA DE SÃO JOÃO  

Outra alternativa escolhida pelos sergipanos e turistas para 

comemorar os festejos juninos foi na Rua de São João, 

localizada no Bairro Santo Antônio. A programação foi 

composta por 34 grupos musicais sergipanos e concurso de 

quadrilhas juninas com a participação de 40 equipes.  

  A festa surgiu a partir de uma iniciativa dos moradores da 

localidade. Em 2014 foi organizada pelo Centro São João de 

Deus e contou com o apoio cultural da administração 

municipal, através da FUNCAJU, para a contratação das 

atrações musicais e estrutura de som.  

Foto: SECOM 

 

Foto: ASCOM/FUNCAJU/SEC 



 

UNIDADES DA FUNCAJU 

As unidades são espaços valorosos para a realização das 

atividades culturais promovidas pela administração municipal

tanto na área da literatura, de oficinas de arte e artesanato, de 

exposições, produções audiovisuais, entre outros. Cada 

espaço atende um setor específico, mas todos alinhados em 

uma proposta conjunta de levar à comunidade aracajuana e 

sergipana acesso e incentivo à cultura. 

atividades desenvolvidas nas unidades no decorrer de 2014

 

ARQUIVO PÚBLICO CIDADE DE ARACAJU

Criado através da Lei n° 1.300, datada de 08 de outubro de 

1987, o Arquivo Público de Aracaju é o espaço responsável 

por abrigar documentos, fotos, jornais, entre outros elementos 

que compõe o acervo histórico do município. No espaço 

também são realizadas exposições, palestras e pesquisas 

que resgatam parte da história da capital.  

Dia do Livro 

Exposição de livros antigos e documentos sobre a história do 

Município de Aracaju.  
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unidades são espaços valorosos para a realização das 

administração municipal, 

tanto na área da literatura, de oficinas de arte e artesanato, de 

entre outros. Cada 

etor específico, mas todos alinhados em 

uma proposta conjunta de levar à comunidade aracajuana e 

cultura. Eis algumas 

no decorrer de 2014: 

ARQUIVO PÚBLICO CIDADE DE ARACAJU  

s da Lei n° 1.300, datada de 08 de outubro de 

1987, o Arquivo Público de Aracaju é o espaço responsável 

entre outros elementos 

unicípio. No espaço 

alestras e pesquisas 

documentos sobre a história do 

Dia do Índio 

Palestra com o professor Diogo Monteiro da Universidade Pio 

X sobre o Dia do Índio, celebrado no Brasil em 19 de abril.

Realização de exposição com notícias antigas, livros e 

pesquisas do acervo do Arquivo Público. 

A Escravidão do Brasil Contemporâneo 

Palestra com a professora de história, Patrícia Ciqueira 

Coutinho Magalhães, sobre o período da escravidão no Brasil 

e a herança deste período nos dias atuais.   

Comemorações Juninas: Tradição Secular em Aracaju 

Exposição de cartazes com

digitalizadas sobre a 

história dos festejos juninos 

em Aracaju. Palestra com 

Paulo Corrêa, pesquisador 

e coordenador do 

Patrimônio Histórico e 

Cultural da FUNCAJU.     

 

Foto: ASCOM/FUNCAJU

professor Diogo Monteiro da Universidade Pio 

, celebrado no Brasil em 19 de abril. 

Realização de exposição com notícias antigas, livros e 

pesquisas do acervo do Arquivo Público.  

A Escravidão do Brasil Contemporâneo  

Palestra com a professora de história, Patrícia Ciqueira 

o período da escravidão no Brasil 

e a herança deste período nos dias atuais.    

Comemorações Juninas: Tradição Secular em Aracaju  

com fotos, notícias antigas e 

Foto: ASCOM/FUNCAJU/SEC 
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Um olhar sobre 8 de Julho 

Palestra com a professora mestra do Departamento de 

História da Universidade Federal de Sergipe, Edna Matos, 

sobre a Emancipação Política de Sergipe.   

Se essa rua fosse minha 

Exposição de fotos antigas 

das principais ruas do 

Centro de Aracaju, a 

exemplo da Rua 

Laranjeiras, Rua São 

Cristóvão e Rua Capela.  

Folclore: Diversidade Cultural Sergipana 

Exposição de fotos antigas de grupos folclóricos de Sergipe. 

Realização de palestra com o pesquisador e coordenador de 

Patrimônio Histórico e Cultural da FUNCAJU, Paulo Corrêa. 

Palestra “Folclore e diversidade cultural” com o professor da 

Universidade Federal de Sergipe, Marcos Paulo Carvalho 

Lima. Palestra “Folclore em São Cristovão” com a 

coordenadora do Museu de Arte Sacra de São Cristóvão, 

Denize Santiago da Silva. 

BIBLIOTECA MUNICIPAL CLODOMIR SILVA 

Criada em outubro de 1959, possui um acervo de mais de 22 

mil livros, além de outras publicações literárias que servem de 

fonte de pesquisa para estudantes, professores, 

pesquisadores, bem como a comunidade em geral que a 

frequenta diariamente. 

Projeto Hora do Conto  

Esse projeto visa à contação de histórias para crianças e 

jovens que 

frequentam a 

biblioteca. Além das 

histórias, jogos 

educativos, pintura 

livre, brincadeira 

com massa de 

modelar, cineminha 

com filmes educativos e leitura de gibi são atividades que 

complementam a ideia. 

 

 

FOTO: ASCOM/FUNCAJU/SEC 

Foto: ASCOM/FUNCAJU/SEC 
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Literaturação – LITE  

O projeto, criado por jovens que participam do "Projeto dos 

Sonhos" e que gostam de praticar o hábito da leitura, tem 

como objetivo debater a literatura clássica e contemporânea.  

Portal Literário 

O projeto nasceu para proporcionar a literatura, além de 

assegurar à população oportunidade de conhecer mais os 

poetas e suas obras. A cada encontro do Portal Literário, que 

ocorre mensalmente, os participantes leem dois livros e 

debatem. Com a leitura das crônicas e debate sobre as 

formas da linguagem contidas nas emoções, percepções e 

relatos da vida real que se transformam em crônicas. 

Projeto “Livros não tem férias”  

Projeto de incentivo a leitura durante o período de férias 

escolares, como forma de lazer e aprendizado.  

Oficina de Contação de História  

Oficina promovida a fim de ressaltar a importância da 

contação de histórias para o estímulo da leitura e da formação 

do professor.  

Oficina de Máscaras Carnavalescas 

Atividades desenvolvidas no setor infantojuvenil, explorando a 

criatividade e imaginação das crianças. 

XI Concurso de Fantasias Infantis “Hilton Lopes” e o VII 

Concurso de Fantasias Adulto e 3ª Idade “Caretas do  

Aribé” 

Desenvolvido com o intuito de resgatar o carnaval de rua.  Na 

ocasião foi realizada uma homenagem ao carnavalesco 

“Hilton Lopes”, um dos principais responsáveis pela volta do 

carnaval de rua em Aracaju. Em seguida aconteceu o desfile 

de fantasias em frente à biblioteca e um cortejo com 

marchinhas carnavalescas pelas ruas do Bairro Siqueira 

Campos em parceria com a Companhia de Artes Mafuá.   

Lançamento de Cordel  

A biblioteca foi palco do lançamento do cordel "Minha cidade 

tem memória", de autoria de Chiquinho do Além Mar. 

A cordelista Izabel realizou  uma palestra sobre a "Literatura 

de Cordel em sala de aula".   
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Homenagem ao Dia das Mães  

Foi realizada palestra sobre “Mães adotivas”, proferida pela 

professora Maruze Reis. O evento contou com a presença 

dos funcionários e da comunidade. 

IV Arraiá da Clodomir  

Houve apresentações das quadrilhas dos alunos do Colégio 

Unificado e dos idosos do grupo “Nova Vida” e 3ª idade do 

Sesc, além de confraternização junina e apresentação de Trio 

Pé de Serra.  

Projeto: Arte, Linguagem e Educação  

Desenvolvido pela Universidade Federal de Sergipe, a 

atividade busca despertar o interesse pela leitura nos 

estudantes de pedagogia, para que eles possam ser 

multiplicadores.  

Lançamento de Livro  

Foi realizado o lançamento do livro "Estudante Mostre Seu 

Valor!", do escritor Santos Lima.  

 

Exposição“Brinquedos e Brincadeiras populares” 

Essa exposição foi elaborada com o objetivo de apresentar 

brinquedos e 

brincadeiras lúdico-

educativas do passado 

para crianças que 

vivem no mundo 

tecnológico. A 

exposição ofereceu 

brincadeiras como 

amarelinha, boneca de pano, pião, bola de gude, pula corda, 

entre outras. 

Mês do Folclore  

Celebrou a diversidade da cultura popular sergipana com a 

apresentação de mitos, lendas, ditados populares, frases, 

brincadeiras e superstições aos alunos, destacando 

personagens que permanecem vivos na memória cultural do 

povo brasileiro. 

 

 

Foto: ASCOM/FUNCAJU/SEC 
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Foto: ASCOM/FUNCAJU/SEC 

BIBLIOTECA MUNICIPAL IVONE DE MENEZES VIEIRA 

A biblioteca oferece ao público consulta e pesquisa aos livros 

que fazem parte do acervo, empréstimo domiciliar, promoção 

de oficinas literárias, exposições e palestras. O acervo é 

composto por mais de 15 mil livros, além de outros suportes 

como revistas, jornais, fitas cassetes, DVD´s e CD´s. A 

biblioteca trabalha em conjunto com a comunidade, 

desenvolvendo diversas atividades sociais.  

Aniversário da Biblioteca  

Em junho foram desenvolvidas várias ações em 

comemoração aos 10 anos de fundação da Biblioteca Ivone 

Menezes de 

Vieira. O 

público teve 

acesso ao 

“Espaço 

Saiba Mais” 

que trata de 

uma 

exposição 

falando do ciclo junino: origem, santos, comidas típicas e 

música. A festa teve a participação dos alunos do Colégio 

Estadual Professor Francisco Portugal, das senhoras do 

CRAS da comunidade do Augusto Franco e público em geral.  

 O evento foi aberto com a inauguração do Telecentro 

Comunitário, a participação do Grupo de Contadores de 

histórias “Hanna” e a peça teatral “Pois ela se chama Ivone”, 

em homenagem a patrona da biblioteca. 

Projeto “Conversando com as Marias” 

A realização da primeira edição do projeto contou com a 

participação 

de idosas do 

CRAS, 

localizado na 

comunidade 

do Augusto 

Franco. O 

debate teve 

como tema o 

“Ciclo Junino”. 

 

 

Foto: ASCOM/FUNCAJU/SEC 



 

Espaço Saiba Mais  

Esse espaço foi utilizado para expor e comemorar as datas 

festivas durante todo o ano, a exemplo da Emancipação 

Política de Sergipe com a miniexposição de textos. 

Dia do Trabalho 

Em homenagem ao Dia do Trabalho foi realizada 

ressaltando como o mesmo foi criado, sua história e como se 

consolidou no Brasil.  

Dia das Mães  

Montagem de mural sobre a origem do Dia das Mães, 

destacando a importância desse dia e com poemas 

homenageando todas as mamães.  

Dia da Abolição da Escravatura  

Foi abordada a escravidão no Brasil e sua abolição

importância da princesa Isabel e a assinatura da Lei Áurea.
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utilizado para expor e comemorar as datas 

festivas durante todo o ano, a exemplo da Emancipação 

de textos.  

Em homenagem ao Dia do Trabalho foi realizada exposição 

ndo como o mesmo foi criado, sua história e como se 

Montagem de mural sobre a origem do Dia das Mães, 

destacando a importância desse dia e com poemas 

a escravidão no Brasil e sua abolição, além da 

importância da princesa Isabel e a assinatura da Lei Áurea. 

Dia das Crianças 

A biblioteca comemorou o Dia das Crianças com duas turmas 

do Colégio Estadual Francisco Portugal. As ações 

caça ao livro, morto-vivo e jogo das argolas.

 

ESCOLA DE ARTES VALDICE TELES 

Criada em 1984, a Escola de Artes Valdice Teles tem o 

objetivo de incentivar o desenvolvimento e o aprimoramento 

do ensino das linguagens artísticas nas áreas das artes 

visuais e cênicas, da música e da dança.  

salas de dança e de artes visuais, prática I e II, biblioteca, 

além de um mini-auditório com capacidade para 60 pessoas.

 

Foto: ASCOM/FUNCAJU/SEC 

iblioteca comemorou o Dia das Crianças com duas turmas 

do Colégio Estadual Francisco Portugal. As ações 

aconteceram com 

mediação de leitura 

infantil, oficina de 

desenho e pintura. As 

crianças também 

participaram de várias 

brincadeiras como 

vivo e jogo das argolas. 

ESCOLA DE ARTES VALDICE TELES  

Criada em 1984, a Escola de Artes Valdice Teles tem o 

jetivo de incentivar o desenvolvimento e o aprimoramento 

do ensino das linguagens artísticas nas áreas das artes 

visuais e cênicas, da música e da dança.  O espaço dispõe de 

salas de dança e de artes visuais, prática I e II, biblioteca, 

itório com capacidade para 60 pessoas. 



 

Foto: ASCOM/FUNCAJU/SEC 

Calçada da Valdice 

É um projeto que disponibiliza um espaço para realização de 

apresentações que foram desenvolvidas na escola com os 

no âmbito desta Escola de Artes, reconhecendo o trabalho e 

talento dos alunos, além de passar informações sobre as 

artes cênicas, visuais, música e histórias dos artistas 

sergipanos. 

Projeto de Integração dos Amigos da Valdice Teles 

PIAVATE  

O PIAVATE visa confraternizar e integrar funcionários e 

amigos desta Escola de Artes com um café da manhã coletivo 

e descontraído. Aconteceu com a culminância do 
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Foto: ASCOM/FUNCAJU

É um projeto que disponibiliza um espaço para realização de 

apresentações que foram desenvolvidas na escola com os 

alunos. Tem 

como objetivo 

ampliar a 

visibilidade 

das ações 

educativas e 

culturais 

desenvolvidas 

no âmbito desta Escola de Artes, reconhecendo o trabalho e 

talento dos alunos, além de passar informações sobre as 

artes cênicas, visuais, música e histórias dos artistas 

Projeto de Integração dos Amigos da Valdice Teles - 

confraternizar e integrar funcionários e 

amigos desta Escola de Artes com um café da manhã coletivo 

e descontraído. Aconteceu com a culminância do 

encerramento do semestre letivo e comemoração dos festejos 

juninos com uma quadrilha improvisada.

Trupe da Valdice  

Grupo formado em abril de 2013, envolve ministrantes, alunos 

e funcionários 

da escola com 

o objetivo de 

dar 

visibilidade às 

ações 

desenvolvidas 

por esta 

Escola de 

Artes, divulgando de forma descontraída as diversas artes 

através do teatro, música e dança.

Talentos de Aracaju  

O projeto foi realizado aos sábados pela manhã e atendeu 

crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade em várias 

comunidades, as quais foram inseridas nas oficinas de 

desenho, pintura, reciclagem e musical

flauta doce, teclado, teatro, dança, capoeira e violino).

Foto: ASCOM/FUNCAJU/SEC 

encerramento do semestre letivo e comemoração dos festejos 

ovisada. 

Grupo formado em abril de 2013, envolve ministrantes, alunos 

Artes, divulgando de forma descontraída as diversas artes 

s do teatro, música e dança. 

O projeto foi realizado aos sábados pela manhã e atendeu 

crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade em várias 

comunidades, as quais foram inseridas nas oficinas de 

desenho, pintura, reciclagem e musicalização (acordeom, 

flauta doce, teclado, teatro, dança, capoeira e violino). 
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Oficina de Férias  

As oficinas de férias são realizadas de forma gratuita nos 

meses de janeiro e julho, nos turnos da manhã e tarde. As 

matrículas 

para estas 

oficinas 

acontecem no 

final de cada 

semestre 

(dezembro e 

junho), 

durante o 

recesso do ano letivo escolar. O objetivo é dar opção de 

escolha e oferecer atividades práticas para quem deseja 

estreitar o contato com as artes. Cerca de 450 alunos foram 

matriculados nesse período. 

 

GALERIA DE ARTE ÁLVARO SANTOS 

A galeria, inaugurada em 26 de setembro de 1966, é uma 

importante vitrine da arte e da cultura do Município de Aracaju 

com exposições de artistas locais, nacionais e internacionais. 

5ª Panorâmica das Artes Plásticas de Sergipe  

A exposição reuniu mais de 60 obras de 40 artistas plásticos, 

entre telas, esculturas em madeira e sucata.  O projeto foi 

criado com a intenção de colocar em uma vitrine o que 

Sergipe tem de melhor nas artes plásticas, tanto em relação a 

nomes consagrados como novos artistas.  

 XXIII Salão dos Novos  

O concurso exposição Salão dos Novos visa dar oportunidade 

para que novos talentos mostrem seus trabalhos e sejam 

apresentados à sociedade em geral.  Em 2014, foi feita uma 

homenagem à artista Juju Choucair. O evento contou com 40 

obras de 27 artistas avaliadas por uma comissão julgadora. 

  

Foto: ASCOM/FUNCAJU/SEC 

Foto: ASCOM/FUNCAJU/SEC 



 

Coletiva Junina 

Dentro das atividades realizadas no período de São João, a 

Galeria de Arte Álvaro Santos realizou mais uma edição 

Coletiva Junina.  Com obras de 39 artistas, a exposição 

temática focou a cultura e a tradição da maior festa do 

nordeste brasileiro.  

Exposição Fotográfica Narrativas Imagéticas 

As fotos da exposição fazem parte do Projeto “Brotando das 

Mãos” do fotógrafo 

Nailson Moura, que 

fotografa o trabalho 

de artesão de 

Sergipe.  Na ocasião, 

também ocorreu o 

lançamento do livro 

“Crônicas do Ateliê”, 

também do fotógrafo. A obra traz a vida e o trabalho do artista 

plástico Antônio da Cruz, que completou 40 anos de carreira. 

 

 

Foto: ASCOM/FUNCAJU/SEC

93 

 

Dentro das atividades realizadas no período de São João, a 

Galeria de Arte Álvaro Santos realizou mais uma edição 

istas, a exposição 

temática focou a cultura e a tradição da maior festa do 

xposição Fotográfica Narrativas Imagéticas  

As fotos da exposição fazem parte do Projeto “Brotando das 

também do fotógrafo. A obra traz a vida e o trabalho do artista 

plástico Antônio da Cruz, que completou 40 anos de carreira.  

4° Salão de Fotografia 

Em 2014, o 4° Salão de Fotografia

Visão sobre o Patrimônio Histórico de Sergipe”.

passaram por um processo de seleção

que avaliou a criatividade, a técnica aplicada e a correlação 

com o tema sugerido. 

 

MIRANTE PRAIA 13 DE JULHO

É um ponto de referência turística da cidade por permitir a 

apreciação do Rio Sergipe, do Calçadão da 13 de Julho

manguezal, da Praia dos Artistas e 

disso, no mirante funciona um posto de informações

reservado para exposições de artesanato e artes plásticas.

/SEC 

Foto: ASCOM/FUNCAJU/SEC 

4° Salão de Fotografia teve como tema “Uma 

isão sobre o Patrimônio Histórico de Sergipe”. O concurso 

tem como objetivo 

estimular e promover o 

cenário da fotografia 

Sergipana nos níveis 

amador e profissional. 

A inscrição foi gratuita, 

todos os trabalhos 

ram por um processo de seleção da comissão julgadora 

a criatividade, a técnica aplicada e a correlação 

MIRANTE PRAIA 13 DE JULHO  

ponto de referência turística da cidade por permitir a 

do Calçadão da 13 de Julho, do 

Praia dos Artistas e do Centro Histórico. Além 

posto de informações e espaço 

para exposições de artesanato e artes plásticas. 
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Exposição 'Presépios pelo Mundo’ 

Apresenta a história do símbolo que representa a natividade 

de Jesus Cristo, desde a sua origem até a difusão do hábito 

de montar presépios no período natalino nas diversas partes 

do mundo e suas variadas representações estéticas 

influenciadas pela identidade cultural local. 

Exposição ‘Alegria, Alegria’ 

Exposição coletiva composta de 27 fotografias, tiradas 

durante a 38ª edição do Encontro Cultural de Laranjeiras, 

retratando o folclore sergipano.  

Exposição ‘Prédios Históricos de Aracaju’ 

Exposição de desenhos a carvão, retratando prédios 

históricos da capital sergipana, em parceria com Escola de 

Artes Valdice Teles, cujos alunos executaram os trabalhos. O 

evento fez parte das comemorações do aniversário da cidade, 

bem como dos 30 anos de fundação da unidade cultural da 

FUNCAJU. A noite da inauguração contou com a 

apresentação da Filarmônica Municipal Coração de Jesus, da 

cidade de Laranjeiras. 

 

Exposição 'De Ilha dos Bois a 13 de Julho - Memória  de 

um Bairro Aracajuano' 

Exposição de banners realizada em parceria com a Biblioteca 

Pública Epifânio Dória 

(BPED), que conta a 

história da antiga 

Praia Formosa, atual 

bairro 13 de Julho, e 

suas transformações 

ao longo de sua existência.  

Exposição ‘Cordel no Mirante’  

A mostra foi uma iniciativa do Espaço Cultural ‘Casa do 

Cordel’ que leva o nome do poeta Pedro Amaro do 

Nascimento, localizada no Bairro Luzia, tendo como proposta 

a divulgação da literatura do cordel, parte da cultura popular 

nordestina, bem como a divulgação de cordelistas sergipanos 

ou radicados em Sergipe e do próprio espaço cultural. 

Exposição sobre Índios Brasileiros  

Exposição de 14 telas que retrataram a cultura indígena da 

artista plástica D’Arc Bettamio, aluna da Escola de Arte 

Foto: ASCOM/FUNCAJU/SEC 



95 

  

Valdice Teles, que organizou a mostra em homenagem ao 

Dia do Índio.  

Exposição ‘Medicina Popular’ 

Exposição realizada em comemoração ao Dia do Folclore, 

comemorado em 22 de agosto. Tem como objetivo resgatar 

os costumes e as 

tradições da população 

sergipana. A 

exposição abordou 

toda a história da 

utilização das plantas 

com a finalidade de 

cura, através do uso de ervas e raízes no preparo de 

medicamentos, de forma religiosa e em relação às crenças 

populares e superstições.  

Projeto 'Mirando o Cair da Tarde’  

Apresentação da Filarmônica Municipal Coração de Jesus, da 

cidade de Laranjeiras, e da Filarmônica ′Som de Júbilo′, da 

Igreja Assembleia de Deus fazendo parte das comemorações 

do aniversário de Aracaju. 

Projeto Feirinha da Música Sergipana  

Evento realizado em comemoração ao Dia da Sergipanidade. 

A programação reuniu 15 atrações locais, entre bandas e 

artistas de estilos variados, que fizeram referência à cultura 

sergipana. 

 

NÚCLEO DE PRODUÇÃO DIGITAL ORLANDO VIEIRA 

Integrado à Rede Olhar Brasil, através de uma parceria entre 

a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura e a 

Prefeitura Municipal de Aracaju, visa apoiar a produção 

independente local, bem como promover a inclusão digital e a 

qualificação dos profissionais da área.  O espaço ofereceu 

cursos de formação e capacitação em audiovisual, oficinas, 

cineclube, mostras, fóruns, workshops, palestras, entre outras 

atividades.  

Produção de Documentário 

Produção e exibição do documentário “Descobrindo Cabral”  

em  homenagem  ao centenário de Mário Cabral. A exibição 

ocorreu na noite de lançamento do Prêmio Mário Cabral de 

interprogramas para TV. 

Foto: ASCOM/FUNCAJU/SEC 
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MODERNIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA 

DA GESTÃO MUNICIPAL 

A modernização institucional envolve o fortalecimento técnico 

e operacional de toda a estrutura municipal. Consiste também 

em investir na implantação de sistemas, na valorização do 

funcionário público e aquisição de softwares e equipamentos. 

 

VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 

A atual gestão reconhece e valoriza o servidor público. Nessa 

perspectiva, criou e implantou a Comissão Permanente de 

Negociação, um canal inédito de discussão com as 

categorias municipais, visando à valorização da 

carreira e assegurando os direitos adquiridos.  

Para garantir que os resultados sejam alcançados com o nível 

de excelência pretendido, investe na sensibilização e 

comprometimento da força de trabalho, buscando o 

aprimoramento e empenho. 

 

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. 

Quitação da Dívida junto ao SEPUMA 

Honrando o compromisso firmado com os servidores 

públicos, a atual gestão quitou a dívida, deixada por gestões 

anteriores, com o Sindicato dos Servidores Públicos 

Municipais de Aracaju (SEPUMA). O valor pago foi superior a 

R$ 6 milhões, relativo aos avanços horizontais que os 

servidores têm direito a receber a cada dois anos. 

Reajuste Salarial dos Servidores Públicos  

A atual administração, mesmo com uma redução de 

repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) 

em 2014, concedeu um dos reajustes mais significativos aos 
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servidores públicos municipais. Com valor superior à 

inflação acumulada, o reajuste foi de 6,5%.  

Novo Piso Salarial dos Professores  

No tocante a valorização profissional dos professores, a atual 

gestão concedeu o reajuste salarial de 8,32%. Com o 

acréscimo, nenhum professor da rede municipal de ensino 

com carga horária de 40 horas semanais receberá salário 

inferior a R$ 1.697,37 (Hum mil, seiscentos e noventa e sete 

reais e trinta e sete centavos).  

Novo Piso Salarial dos Agentes de Saúde e Endemias  

Alinhado a iniciativa de valorização dos profissionais de 

saúde, a administração municipal, através do Projeto de Lei 

(PL) n° 9, estabeleceu o piso salarial de R$ 1.014,00 para os 

Agentes de Saúde e de Endemias. Com isso, o Município de 

Aracaju passou a integrar a lista dos três municípios 

sergipanos que pagam efetivamente o piso dessa categoria.  

Outra iniciativa louvável foi o PL n° 10, que alterou os artigos 

13 e 14 da Lei Complementar nº 110 de abril de 2012 e 

definiu que os médicos de Aracaju poderão levar para a 

aposentadoria os valores pagos pelas gratificações 

remuneratórias de desempenho.  

 

Nomeação e Contratação de Servidores  

Com o intuito de renovar e recompor o quadro de pessoal, a 

administração municipal contratou, temporariamente, 410 

profissionais aprovados em processos seletivos e nomeou 

175 servidores efetivos, oriundos de concursos públicos. 

Tabela 14  – Ingressantes em Funções Temporárias por meio 
de Processo Seletivo Simplificado 

Funções Órgão Total 

Coordenador de Núcleio para o Programa 
Segundo Tempo 

SEJESP 9 

Agente de Apoio Escolar, Cuidador para 
Educação Especial, Intérprete/Tradutor de 
Libras, Instrutor de Libras, Cuidador de 
Creche, Porteiro e Merendeira. 

SEMED 285 

Vinculados à área de saúde, Assistente 
Social, Enfermeiro, Médico, Psicólogo, 
Técnico de Enfermagem, Auxiliar de 
Enfermagem, Farmacêutico, 
Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, 
Nutricionista. 

SMS 116 

Total Geral  410 
Fonte: CGGP/SEPLOG 
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Tabela 15  – Ingressantes em Cargos Efetivos por meio de 
Concurso 

Funções Órgão Total 

Analista e Técnico Ambiental* SEMA 64 

Professor ** SEMED 84 

Assistente Social e Educador Social*** SEMFAS 27 

Total Geral  175 
Fonte: CGGP/SEPLOG 
*Concurso com edital lançado em agosto/2013 
** Concurso com edital lançado em dezembro/2011 
*** Concurso encerrado (03/2010 a 03/2014) 

 

Coral Cantoria 

Criado em 2014, o Coral de Vozes Cantoria veio coroar as 

ações de 

valorização e 

qualidade de 

vida dos 

servidores.  

Formado 

exclusivamente 

por servidores municipais, participou de vários eventos, em 

especial o Natal das Crianças do Abrigo Sorriso. 

 

Feira de Talentos 

Com o intuito de potencializar as aptidões dos servidores 

municipais e 

proporcionar uma 

maior integração 

social, a gestão 

municipal 

promoveu a Feira 

de Talentos 2014. 

Além da 

comercialização 

de produtos artesanais e culinários, houve apresentações 

culturais de dança, poesia e música.  

Ações de Proteção à Saúde dos Servidores  

Em 2014 foram realizadas campanhas educativas priorizando 

a área da saúde: Outubro Rosa e Novembro Azul, no sentido 

de sensibilizar para o empenho de todos na prevenção do 

câncer de mama e próstata. 

 

 

 

Foto: ASCOM/SELOG 

Foto: ASCOM/SEPLOG 
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Capacitações 

A administração municipal promoveu uma série de cursos, 

visando capacitar os servidores municipais para uma melhor 

prestação de serviços ao cidadão. 

• Cursos na área de Contabilidade e Auditoria aplicada ao 

setor público e de Licitação de Contratos em parceria com o 

Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE), através 

da Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento 

(ECOJAN); 

• O Curso de Libras que faz parte do Plano Municipal de 

Formação e Capacitação Continuada para os trabalhadores 

do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) capacitou 30 

pessoas;  

 

 

• Curso SUAS e o Serviço de Proteção em situação de 

calamidades públicas e emergenciais com a capacitação de 

60 pessoas;  

• Curso de Prestação de Contas de Convênio, voltado para o 

Terceiro Setor, dentro do Projeto ONG Transparente. Tendo 

como destaque a elaboração e execução de convênios, com 

base na preocupação da aplicação dos recursos públicos 

repassados através das Entidades do Terceiro Setor; 

• Curso Metodologia de trabalho social com crianças, 

adolescentes, idosos e pessoas com deficiência na proteção 

social de média e alta complexidade que contou com a 

formação de 60 trabalhadores; 

 

MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL 

Sistema de Diário Oficial Eletrônico  

A atual gestão firmou contrato com a empresa LineWeb 

Soluções Tecnológicas Ltda para aquisição do Sistema de 

Diário Oficial Eletrônico, a fim de garantir ao cidadão uma 

maior praticidade, acessibilidade e agilidade no Diário Oficial 

Eletrônico da Prefeitura Municipal de  Aracaju. O novo 
Curso de Libas 
Foto: ASCOM/SEMFAS 
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sistema, a ser implantado, permitirá uma melhor visualização 

e manuseio da publicação de seus atos normativos e 

administrativos, bem como de suas comunicações em geral. 

Canal  SEPLOG/ORÇAMENTO 

Em 2014, a gestão municipal implantou, pela primeira vez 

no município, o Canal SEPLOG/ORÇAMENTO com o 

objetivo de permitir ao cidadão a  i n te ra ç ã o  online através 

desse canal e possibilitar inserir sugestões em todas as 

áreas de responsabilidade da prefeitura. Essa iniciativa 

permite que a população participe, de forma rápida e prática, 

da elaboração do orçamento. 

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. 

Sistema de Monitoramento e Avaliação 

No que tange à gestão pública, foi implantado desde o final 

de 2013 a Gestão por Resultados. Nesse contexto, ao 

longo de 2014, a atual administração realizou reuniões de 

acompanhamento dos projetos prioritários, a fim de 

verificar o andamento das etapas. Além disso, está 

desenvolvendo um sistema que permitirá monitorar e 

avaliar as políticas públicas estratégicas, visando subsidiar 

a tomada de decisão da gestão, além de articular e 

integrar às secretarias para que desenvolvam ações com 

mais eficácia, obtendo resultados mais precisos que 

atendam aos anseios da população. 

Sistema de Ouvidorias e Gestão Pública - TAG 

Para tornar a máquina administrativa mais ágil, eficiente, 

atender o interesse de toda a sociedade e como instrumento 

de defesa das reivindicações do povo, a atual gestão 

implantou a Ouvidoria Geral do Município (OGM), um dos 

braços estruturais da Controladoria Geral do Município 

(CGM).  

Em maio de 2014, com a operacionalização do Sistema de 

Ouvidorias e Gestão Pública (TAG), a administração 

disponibilizou mais uma ferramenta, que propicia ao cidadão 

participar da gestão pública, enviando suas manifestações em 

forma de sugestões, elogios, informações, solicitações, 

reclamações ou denúncias, as quais são intermediadas pela 

Ouvidoria Geral e encaminhadas aos setores responsáveis. 
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O novo instrumento fornece estatísticas e quantitativos das 

demandas apresentadas pela população

melhor atendimento aos questionamentos

populares. 

Após a implantação do novo instrumento

uma evolução nas demandas como demonstrado

gráfico: 

 

Gráfico 7 - Evolução das Manifestações

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: OGM/CGM 
*Dados até outubro/2014  
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Evolução das Manifestações  

 
 
 
 

Assim, as demandas foram divididas por tipos, conforme 
gráfico: 
 
 

Gráfico 8 - Tipologia das Demandas

 

Gestão do Regime Próprio de Previdência 

O trabalho conjunto da atual administração, através do 

Aracaju Previdência, com a consultoria de um Comitê de 

Investimentos e a participação ativa do Conselho Municipal de 

Previdência, trouxe um saldo positivo da meta atuarial 

primeiro semestre de 2014. O objetivo da

6,71% alcançou 7,97% no repasse, o que corresponde a um 

superávit de 1,26%. 

Fonte: OGM/CCM 
*Dados até outubro/2014 
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A meta atuarial é a rentabilidade mínima necessária das 

aplicações financeiras de um plano de previdência para 

garantir o cumprimento dos seus compromissos 

futuros. Essa meta é fixada, geralmente, como sendo a taxa 

de juros adotada na avaliação atuarial conjugada a um índice 

de inflação. 

Participação Popular na Gestão Pública 

No decorrer de 2014 foram realizadas diversas audiências 

públicas, dentre elas: requalificação do Parque da 

Sementeira, ações do BRT e construção de praças no Bairro 

17 de Março, visando garantir a participação popular na 

definição das políticas públicas da administração municipal. 

 

FORTALECIMENTO ECONÔMICO  

 O principal objetivo da administração pública é fortalecer o 

município economicamente diante de novos desafios como à 

municipalização de serviços e responsabilidades em relação à 

educação, saúde, infraestrutura, entre outros. Dessa forma, a 

prioridade é estimular o crescimento das receitas municipais 

provenientes das transferências constitucionais e da 

arrecadação das contribuições sociais.  

Repasse Integral dos Royalties  

Em 2014, a atual gestão, através da Procuradoria Geral do 

Município (PGM), resolveu o impasse relativo aos royalties de 

petróleo com a Agência Nacional do Petróleo (ANP), existente 

desde meados 2013. A decisão favorável ao Município de 

Aracaju, proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª 

Região (Rio de Janeiro), assegurou a percepção integral dos 

royalties ao Município de Aracaju, representando em média 

R$ 3,4 milhões mensais, para subsidiar serviços essenciais. 

Licitações  

A Prefeitura Municipal de Aracaju, através da SEPLOG, 

realizou 151 certames licitatórios em 2014, entre eles: pregão 

eletrônico, pregão presencial e concorrência pública, visando 

atender as demandas das secretarias, como: merenda 

escolar, bicicletas compartilhadas, sinalização semafórica. 

Dentre as licitações foram finalizados 58 pregões eletrônicos 

totalizando uma economia de R$ 5.175.579,47 para os cofres 

públicos, que corresponde a 17,42%. 
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Tabela 18  – Economia Resultante dos 58 Pregões 
Finalizados 

Pregão  Total(R$) 
Valor de Referência  29.708.499,70 
Valor Adjudicado  24.532.920,23 
Redução pela Média  5.175.579,47 

           Fonte: CCL/SEPLOG 
          *Dados até outubro/2014 

 

Captação de Convênios e Operações de Crédito  

Em 2014, a atual administração registrou a captação de 

quase R$ 243 milhões em convênios e operação de crédito 

nas áreas de urbanização e mobilidade urbana. Esse 

montante possibilita a ampliação de investimento do 

município, refletindo-se em mais quantidade e qualidade dos 

produtos e serviços entregues à sociedade. O montante 

registrado em 2014 foi aproximadamente 15 vezes maior do 

que o registrado em 2013. Esse fato foi possível com a 

melhoria do processo de captação. 

 

TRANSPARÊNCIA É PRIORIDADE NA ATUAL GESTÃO 

A Prefeitura Municipal de Aracaju tem como um de seus 

pilares a comunicação transparente com o cidadão. Para isso, 

a Secretaria Municipal de Comunicação Social (SECOM) 

desempenha a importante tarefa de divulgar as informações 

da forma mais clara e objetiva possível, de modo que alcance 

a todos os aracajuanos.  

Pela primeira vez desde a criação da SECOM em 1991, a 

atual gestão realizou uma licitação para a contratação de 

empresa responsável pela publicidade, com o intuito de tornar 

público às principais ações da administração municipal. 

Com o intuito de massificar as informações referentes à 

administração municipal, a SECOM utilizou os mais diversos 

canais on-line, a exemplo das redes sociais como Twitter, 

Instagram e Facebook, alcançando a marca de 23 mil 

seguidores. Através dessas ferramentas, a população pode 

acompanhar os eventos, as obras, serviços e ações 

realizados pelo município.  

Vale ressaltar ainda as publicações no site oficial da 

prefeitura, em torno de 15 matérias diárias de diversos 

editoriais, mantendo assim uma comunicação constante e 

atualizada com a população sobre as várias intervenções 

da administração municipal. 
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Utilizado como mais uma ferramenta de divulgação das ações 

da prefeitura, o Diário da Cidade funciona como um 

newsletter 

que leva ao 

público um 

resumo das 

principais 

matérias 

publicadas 

no site 

oficial da 

prefeitura. A compilação, composta por seis notícias, é 

enviada sempre ao final do dia, via e-mail, para todas as 

pessoas cadastradas. Até outubro de 2014, mais de 7 mil 

endereços eletrônicos estavam cadastrados.  

Merece destaque também a cobertura de diversos eventos 

realizados pela atual administração. Para cobertura do Forró 

Caju 2014 foi montada uma pequena redação no local da 

festa que divulgavam em tempo real os shows e os diversos 

serviços ofertados pela administração municipal. 

Aproximadamente 40 profissionais, dentre eles repórteres, 

fotógrafos, editores e cinegrafistas, fizeram parte da equipe e 

publicaram mais de 180 matérias no site criado para o evento, 

que teve a duração de 12 dias. Antes do início da festa eram 

divulgadas ações do evento, aumentando assim a expectativa 

do público.  

Na divulgação dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBS) 

foram 

envolvidas 

quase 60 

pessoas na 

cobertura 

on-line do 

evento. 

Cerca de 50 

reportagens 

foram publicadas nos diversos meios de comunicação da 

capital ao longo dos 10 dias de jogos. 

 

 

 

Foto: Sílvio Rocha/SECOM 

Foto: SECOM 


