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Devido ao cenário de crise política e financeira que tem assolado o Brasil, atingindo diretamente as finanças e os investimentos públicos, 

principalmente os de responsabilidade dos municípios brasileiros, a Prefeitura de Aracaju buscou medidas para enfrentar o momento de 

turbulência fiscal e manter os serviços básicos do município em pleno funcionamento. 

No âmago das preocupações e desafios da gestão municipal estão o corte de gastos e a ampliação da arrecadação, a conclusão dos grandes 

projetos estruturantes, o fortalecimento da participação popular, a integração das secretarias na tentativa de oferecer melhores serviços à 

população, a ampliação da transparência dos investimentos públicos e a modernização da gestão pública. 

A Administração Pública, através da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLOG, faz o acompanhamento de todos 

os projetos municipais financiados com recursos do Governo Federal (via Sistema de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV), e tem 

desempenhado papel estratégico na articulação com o Governo Federal e Caixa Econômica para captação de recursos para as obras em 

execução pela Prefeitura, a exemplo da liberação dos recursos para Pavimentação e Drenagem nos Bairros da Zona de Expansão e no Bairro 

Santos Dumont, como também o revestimento do canal deste bairro, e a revitalização da 1ª etapa da Orla do Bairro Industrial. Projetos 

integrados que têm impactos socioambientais e físico-territoriais consideráveis e que beneficiarão milhares de aracajuanos. 

Um dos maiores impactos diz respeito à questão relativa ao sistema viário, já muito saturado nas vias principais da cidade, comprometendo a 

mobilidade urbana da capital e a qualidade de vida da população. Verifica-se que a frota de veículos automotores da capital tem aumentado 

significativamente ao longo dos últimos anos, o que reflete nos constantes congestionamentos, fazendo-se necessária a mudança de 

paradigmas de mobilidade urbana, a exemplo da priorização do transporte não motorizado.

Na linha de conhecimento e capacitação tem-se o trabalho desenvolvido pela Escola de Governo e Administração Pública – ESGAP, através 

de ofertas de cursos e do acolhimento psicossocial para o servidor municipal. 

O trabalho que a Prefeitura desenvolve no Município de Aracaju é no sentido de transformar realidades a partir da implementação de 

políticas públicas que priorizam a participação social e o uso das tecnologias, utilizando-se do trabalho integrado da sua equipe, sensível aos 

problemas sociais e que pensa e olha a cidade além da ótica técnica, mas também como cidadãos, valorizando a coisa pública, a ética, o 

respeito e desempenhando com afinco suas atividades. 

Em suma, o trabalho, desde o início desta gestão, foi adotar um novo modelo de planejamento que considerasse os anseios da população de 

nossa cidade. 
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Aracaju, menor capital brasileira, é 
considerada uma cidade totalmente urbana, 
não possuindo mais zona rural, desde 1982.
Dentre o padrão de urbanização brasileiro, 
onde foram produzidas cidades com 
dualidades muito fortes, Aracaju não está de 
fora. Há espaços em que moram os mais 
abastados, dotados de infraestrutura, 
segurança e outros equipamentos sociais, 
enquanto há comunidades sem nenhum 
desses componentes. Tal realidade produz o 
espaço dual da cidade e acentuam as 
diferenças socioambientais: a cidade formal, 
onde se encontra concentrado a maioria dos 
investimentos e a cidade informal que cresce 
na ilegalidade urbana e sem os devidos 
atributos de urbanidade. 

A capital do Estado de Sergipe é grande pólo 
de atração de todo o Estado, tanto no que diz 
respeito à educação, como à saúde e outros. 
Faz parte do aglomerado urbano composto 
por Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do 
Socorro e São Cristóvão. Atualmente, estes 
municípios integram a Grande Aracaju, 
ocasionando intensos fluxos de pessoas que 
se utilizam da infraestrutura e dos serviços 
urbanos da capital, aumentando seus 
problemas e carências. 

A população do município cresce de forma 
intensa: em 1940 eram 59.031 habitantes 
enquanto que em 1980 seu número era de 
299.422 pessoas, ou seja, cinco vezes maior. 
Trinta anos mais tarde, em 2010, sua 
população, totalmente urbana, era de 
571.149 pessoas e, de acordo com a 
estimativa do IBGE, em 2016 totalizará 
641.523 habitantes. Em 2016 a população 

será quase 11 vezes maior que em 1940, ou 
mais que o dobro da existente em 1980, ou 
ainda 12 % maior do que a existente em 2010, 
conforme gráfico abaixo:

A análise comparativa da renda no 
Município de Aracaju se deu no mesmo 
inte rva lo  de  tempo  da  dens idade 
demográfica. Ressalte-se que segundo o 
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Fonte: IBGE   *População estimada

censo de 2010 mais de 50% da população 
percebe até 3 salários mínimos, o que 
significa a necessidade de grande atenção 
das políticas públicas.

Conforme os mapas abaixo, as regiões do 
município ao Norte e ao Sul são aquelas de 
menor renda, ou seja, entre 0 e 3 salários 
mínimos, e também aquelas que necessitam 

Fonte: COGEDURB/SEPLOG
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de moradia subsidiada pelo governo. 
Em 1990, os Bairros Santa Maria, Capucho e 
Japãozinho eram os de menor renda, ou seja, 
entre 0 e 1 salário mínimo. Os que continham 
a população mais abastada nesse ano eram: 
São José e Treze de Julho.
Já no ano de 2000 a configuração se 
mantém em relação a 1990, havendo uma 
melhora significativa nos Bairros Grageru e 
Farolândia. 
No período 2000-2010 observa-se uma 
redução de renda da população da Zona de 
Expansão. Da mesma forma observa-se uma 
melhora de renda nos Bairros: Bugio, 18 do 
Forte, Industrial, Novo Paraíso, Inácio 
Barbosa e Atalaia.
A análise comparativa de 1990 e 2010 
traduz uma melhora de renda nos bairros da 
periferia, do Centro da Cidade equivalente 
ao deslocamento da população, como visto 
anteriormente, e uma redução de renda na 
Zona de Expansão Urbana.
O crescimento exacerbado do contingente 
populacional fragilizou significativamente o 
sítio onde se desenvolve o município, 
composto por lagoas, riachos, restingas, 
dunas e manguezais. 
De fato, ao longo da ocupação urbana, as 
áreas de preservação foram pressionadas, 
através de aterros, desmonte de dunas, 
canalização de riachos, entre outras ações. 
Assim o crescimento do município, ao longo 
do tempo, resultou em grandes impactos 
ambientais, sendo que a pressão antrópica, 
atualmente, continua muito intensa. 

O planejamento estratégico da Prefeitura de 
Aracaju, para o ano de 2016, visou à 
melhoria da gestão em todos os aspectos 

que fossem essenciais para a cidade. Esse 
relatório apresenta as ações colocadas em 
prática, no referido ano, buscando sempre 
acompanhar o crescimento demográfico da 
cidade, de modo que atingisse, de forma 
benéfica, as áreas da saúde, educação, 
segurança, meio ambiente, urbanismo, 
dentre outros aspectos. 

2- Panorama Socioeconômico
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3- Perfil da Administração Municipal

3.1 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
 
Em 2013, a atual gestão iniciou um amplo 
d e b a t e  c o m  a  p a r t i c i p a ç ã o  d e 
representantes de todos os órgãos, da 
estrutura Administrativa da Prefeitura 
Municipal, realizando várias oficinas, 
coordenadas por uma consultoria externa.  
A  d i scussão ,  conduz ida  de  forma 
participativa e democrática, visou definir a 
estratégia do governo municipal, para os 
d e m a i s  a n o s ,  a l i n h a d a  c o m  o s 
compromissos  assumidos ,  junto  à 
comunidade.  Como resultado desse 
processo, foi elaborado o Planejamento 
Estratégico.
Durante a elaboração do Mapa Estratégico, a 
Administração Municipal estabeleceu como 
Missão: Promover o bem estar dos cidadãos 
e  a s s e g u r a r  c o n d i ç õ e s  p a r a  o 
desenvolvimento sustentável, por meio de 
prestação de serviços públicos de qualidade 
em Aracaju.

F o r a m  d e fi n i d o s  1 4  o b j e t i v o s 
estratégicos/iniciativas:

1. Ampliar a cobertura e elevar a qualidade 
da educação básica

Ÿ Construir e reformar unidades 
educacionais;

Ÿ Implantar a educação em tempo 
integral;

Ÿ Implantar projetos de melhoria da 
gestão, tecnologia e infraestrutura  
das    escolas e de valorização dos 
professores.

2 .  Ampl iar  o  acesso e  melhorar  a 
resolutividade do sistema de saúde

Ÿ I m p l a n t a r  p r oj e t o s  p a r a  o 
fortalecimento da Atenção Básica

Ÿ I m p l a n t a r  p r oj e t o s  p a r a  o 
fortalecimento da Rede de Urgência e 
Emergência

Ÿ Implantar projetos de informatização 
e melhoria da gestão da rede de saúde 
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3- Perfil da Administração Municipal

e de valorização dos profissionais de 
saúde

3. Gerar oportunidades e promover um 
ambiente favorável ao empreendedorismo e 
ao desenvolvimento da economia na cidade

Ÿ Implantar projetos para geração de 
empregos

Ÿ Desenvolver programas de incentivo 
ao empreendedorismo

4. Promover a inclusão social e a cidadania 
por meio do fortalecimento da Cultura, 
Esporte, Lazer, Turismo, Qualificação 
Profissional e Ações Sociais

Ÿ Construir Centros de Qualificação;
Ÿ Implantar projeto de desenvolvimento 

e fortalecimento do turismo;
Ÿ Promover eventos culturais e criar 

mecanismos de incentivo e ampliação 
do acesso à cultura;

Ÿ Implantar projetos de incentivo ao 
esporte e lazer e de apoio à juventude;

Ÿ Implementar o Plano Municipal 
Decenal de Assistência Social

Ÿ Implementar o Cadastro Único, do 
Programa Bolsa Família, do Benefício 
de Prestação Continuada e dos 
Benefícios Eventuais

Ÿ Traba lho  Soc i a l  em  Proj e to s 
Habitacionais.

5. Cidade sustentável
Ÿ Investir na preservação do meio 

ambiente
Ÿ Pro move r  i nc e nt i vo s  p a r a  a 

reciclagem
Ÿ Implantar projetos para melhoria das 

condições climáticas, da qualidade do 

ar e da saúde ambiental

6. Elevar os padrões de mobilidade e 
acessibilidade

Ÿ Elaborar e implementar o Plano de 
Mobilidade Urbana

Ÿ Investir na ampliação e melhoria da 
i n f r ae s t r utu r a  de  t r â ns i to  e 
mode rn i zação  do  s i s tema  de 
transporte coletivo

Ÿ Incentivar e facilitar o uso de 
bicicletas como meio de transporte 
alternativo e saudável

7. Melhorar as condições do saneamento 
ambiental: Aumentar a eficiência da 
limpeza, coleta e tratamento e disposição 
final dos resíduos sólidos; Ampliar o sistema 
de drenagem; Melhorar o abastecimento de 
água, coleta e tratamento de esgoto 
sanitário

Ÿ Ampliar o sistema de drenagem 
pluvial, intensificar o serviço de 
limpeza e modernizar o sistema de 
coleta e tratamento dos resíduos 
sólidos.

8. Contribuir para o aumento da segurança
Ÿ Implementar o Plano de Segurança 

Preventiva, com foco em Guarda 
Municipal ostensiva e sistema de 
monitoramento de ruas 

9. Promover o ordenamento adequado do 
território, para assegurar o desenvolvimento 
urbano

Ÿ Revitalizar o Centro Comercial de 
Aracaju

Ÿ Implantar programa de construção e 
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revitalização de espaços públicos

10. Desenvolver competências técnicas e 
gerenciais

Ÿ D e s e n v o l v e r  P r o g r a m a  d e 
Qualificação dos Servidores 

11. Fortalecer o modelo de Gestão Orientada 
p a r a  Re s u l t ado s  c o m  i nte g r aç ão 
institucional

Ÿ I m p l a n t a r  o  S i s t e m a  d e 
Monitoramento e Avaliação 

Ÿ Desenvolver e consolidar ferramentas 
de Gestão para Resultados e de 
integração institucional 

12. Promover a participação da sociedade e 
desenvolver parcerias

Ÿ Estabelecer mecanismos de incentivo 
à participação e controle social 

13. Assegurar e aperfeiçoar o suporte 
logístico e de TICs

Ÿ Implantar projeto de ampliação do 
suporte de TI

14. Recuperar a capacidade de investimento 
mantendo equilíbrio econômico financeiro

Ÿ Desenvolver programa de incremento 
de receitas e redução de despesas

3.1.1 - MAPA ESTRATÉGICO

O Mapa Estratégico apresenta, de forma 
sintética, os objetivos estabelecidos no 
Planejamento Estratégico da Prefeitura 
Municipal. Está organizado de acordo com 
o s  Re s u l t ado s  de  B e m  E s t a r ,  d e 
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Desenvolvimento, de Infraestrutura e 
Urbanismo e  de  Governança para 
Resultados. Conta com 14 objetivos 
estratégicos, conforme ilustração a seguir. 

A partir de 2014, o Município passou a 
trabalhar, com vistas à operacionalização do 
Planejamento elaborado,  o qual foi 
desdobrado em Planos de Ação, específicos, 

de acordo com os desafios de cada área, 
para o período 2014/2016.
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O Poder Executivo, agente do sistema da 
Administração Pública Municipal, tem a 
missão básica de conceber e implantar 
planos, programas e projetos que traduzam, 
de forma ordenada, os objetivos emanados 
da Constituição Federal, da Constituição 
Estadual, da Lei Orgânica e demais 
Legislações específicas, em estreita 
articulação com o Poder Legislativo 
Municipal e outros níveis de Governo. 
Compõem a Administração Municipal: a 
Administração Direta, constituída pelos 
órgãos integrantes da Prefeitura Municipal, 
Secretarias Municipais e os órgãos 
i n t e g r a d o s  n a s  s u a s  e s t r u t u r a s 
administrativas. A Administração Indireta, 
constituída por entidades, autarquias, 
fundações públicas, empresas públicas e 
sociedades de economia mista, com 
personalidade jurídica própria.

O Poder Executivo Municipal teve a sua 
estrutura organizacional redefinida através 
da Lei Complementar nº 119, de 06 de 
fevereiro de 2013, e pela Lei Complementar 
nº 133, de 31 de Julho de 2014. A 
Administração Pública Direta passou a ser 
composta por 13 (treze) Secretarias 
Municipais e dois órgãos a elas equiparados. 

A Administração Pública Indireta ficou 
composta de duas Fundações Públicas, duas 
Empresas e duas Autarquias.

De acordo com a referida Lei a estrutura 
ficou assim definida:

4.1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

I - Prefeitura Municipal de Aracaju –PMA
1.1. Secretaria Municipal de Governo - 

SEGOV
1.1.1. Fundação Cultural Cidade de 

Aracaju – FUNCAJU
1.2. Secretaria Municipal de Articulação 

Política das Relações Institucionais  – 
SEAPRI

1 . 3 .  S e c r e t a r i a  M u n i c i p a l  d a 
Comunicação Social – SECOM;

1.4.   Procuradoria- Geral do Município-  
PGM

1.5.   Controladoria – Geral do Município – 
CGM

II - Secretarias Municipais de Natureza 
Instrumental:

2.1 .  Secretaria Municipal da Fazenda - 
SEMFAZ

2 . 2 .   S e c r e t a r i a  Mu n i c i p a l  d o 
Planejamento, Orçamento e Gestão - 
SEPLOG

III - Secretarias Municipais de Natureza 
Operacional

3.1. Secretaria Municipal da Educação – 
SEMED

3.2. Secretaria Municipal da Saúde - SMS
3.3. Secretaria Municipal da Família e da 

Assistência Social - SEMFAS
3.4 Secretaria  Municipal da Juventude e 

do Esporte- SEJESP
3.5. Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente- SEMA
3.6.  Secretaria Municipal da Indústria, 

Comércio e Turismo- SEMICT
3 . 7 .  S e c r e t a r i a  M u n i c i p a l  d a 

Infraestrutura – SEMINFRA
3.8. Secretaria Municipal da Defesa 
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Social e da Cidadania- SEMDEC

4.2 - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

I - Autarquias
1.1 - Instituto de Previdência do Município 

de Aracaju – ARACAJUPREVIDÊNCIA, 
vinculado à Secretaria Municipal do 
Planejamento, Orçamento e Gestão - 
SEPLOG

1.2 - Superintendência Municipal de 
Transportes e Trânsito – SMTT, vinculada à 
Secretaria Municipal da Defesa e Cidadania 
- SEMICT

II - Fundações
2.1. – Fundação Municipal de Formação 

para o Trabalho – FUNDAT, vinculada à 
Secretaria Municipal da Família e da 
Assistência Social - SEMFAS

2.2. - Fundação Cultural Cidade de 
Aracaju – FUNCAJU, vinculada à Secretaria 
Municipal de Governo - SEGOV

III - Empresas Públicas
3.1. – Empresa Municipal de Serviços 

Urbanos – EMSURB, vinculada à Secretaria 
Municipal da Defesa e Cidadania - SEMICT

3.2. - Empresa Municipal de Obras e 
Urbanização – EMURB, vinculada à 
Secretaria Municipal de Infraestrutura - 
SEMINFRA

4 - Estrutura Organizacional

RELATÓRIO DE GESTÃO 2016  |  Prefeitura Municipal de Aracaju



5.1-RESULTADOS DE DESENVOLVIMENTO

5.1.1 - SAÚDE

O relatório de gestão é um instrumento de 
Planejamento que contém informações 
sobre o desenvolvimento do serviço de 
saúde, resultante de diversas ações, 
incluindo aquelas prestadas diretamente à 
população, bem como para promoção de 
saúde e prevenção de agravos. Estão 
apresentados os dados quantitativos de 
produção de serviços assistenciais à 
população, em atenção básica, realizados 
nas unidades municipais de atenção básica 
de saúde, serviços de média complexidade 
municipais e dos demais prestadores do 
Sistema Único de Saúde – SUS, e atenção 
hospitalar em média e alta complexidade. A 
base de dados utilizada é proveniente do 
Sistema de Informação Ambulatorial - SIA, 
Sistema de Informação Hospitalar - SIH e  
Sistema de Informação da Atenção Básica – 
SIAB, integrantes do SUS.

NÚCLEO DE APOIO DE SAÚDE À FAMÍLIA 
- NASF

 O NASF é composto por 52 profissionais, 
que formam oito equipes, atendendo 23 
Unidades Básicas de Saúde - UBS. Dentre as 
atividades desenvolvidas por estes 
profissionais estão ações preventivas, ações 
de promoção, atendimentos individuais, 
coletivos, familiares e compartilhados, rodas 
de conversa e palestras com temas 
relacionados à saúde, em todo o ciclo de vida 
do usuário, seja criança, adolescente, adulto 

ou idoso. De Janeiro a Outubro de 2016, as 
consultas totalizaram um quantitativo de 
13.363 atendimentos, e os atendimentos 
familiares chegaram à marca de 2.000, além 
das 1.500 visitas compartilhadas, das 3.500 
visitas domiciliares. Houve também mais de 
1.400 usuários em acompanhamento por 
cada profissional.
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PROGRAMA SAÚDE BUCAL – SORRIA 
ARACAJU

A Saúde Bucal tem como objetivo promover 
a prevenção e o tratamento de agravos de 
patologias bucais na comunidade.
No âmbito deste programa, com um quadro 
composto por 71 Equipes de Saúde Bucal, 
distribuídas em  três níveis de atenção à 
saúde, sendo elas: a Atenção Primária, nas 
UBS, com dentistas e auxiliares em saúde 
buc a l  e  de nt i s t a s  de  a p o i o  pa r a 
complemento da assistência à alta 
d e m a n d a ;  n a  A t e n ç ã o 
Secundária/Especializada no Centro de 
Especialidades Odontológicas - CEO e na 
Atenção Terciária ,  com a urgência 
odontológica no Nestor Piva. Foram 
realizados um total de aproximadamente 

5- Resultados da Gestão

Fonte: Assessoria de Comunicação (ASCOM/SMS)

Núcleo de apoio à família

100 mil atendimentos nas UBS de Aracaju, 
incluindo 34 mil atendimentos na primeira 
consulta odontológica programática, 30 mil 
atendimentos de ação coletiva de escovação 
dental supervisionada. Na odontologia às 
gestantes perfez 4 mil atendimentos e 2 mil 
atendimentos a pacientes com necessidades 
especiais.
 São realizadas também diversas atividades 
educativas em alguns órgãos, sejam eles 
públicos ou particulares. Dentro da própria 
Secretaria, desenvolvem-se atividades 
educativas, como no Centro de Atenção 
Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD, 
CAPS PRIMAVERA, Escolas Municipais, 
juntamente com o Programa de Saúde na 
Escola – PSE.

Saúde Bucal

Fonte: Assessoria de Comunicação (ASCOM/SMS)

REDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA 
(REAE)

No decorrer de 2016 foram realizadas 
8 4 . 9 0 3  c o n s u l t a s ,  e m  d i v e r s a s 
especialidades médicas, a exemplo de: 
ginecologia para as pacientes que foram 
classificadas como pré-natal de alto risco, 
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mastologia, pediatria, endocrinologia, 
gastroenterologia, otorrinolaringologia, 
fisioterapia, dermatologia, cardiologia, 
o r toped ia ,  u ro log ia ,  pneumolog ia , 
oftalmologia, acupuntura, homeopatia, 
angiolog ia ,  nefrolog ia ,  neurolog ia , 
r e u m a t o l o g i a ,  e  e s p e c i a l i d a d e s 
odontológicas .  A Rede de Atenção 
Especializada do Município de Aracaju tem 
a finalidade de promover atenção integral à 
saúde da população, contemplando a Rede 
de Atenção à Saúde, mediante a prestação 
da atenção especializada à saúde nos níveis 
de média e alta complexidade, resguardando 
seu caráter público e de qualidade.

COMBATE AO AEDES AEGYPTI  

As ações desenvolvidas pela Prefeitura de 
Aracaju, através da SMS, no combate ao 
mosquito Aedes aegypti, transmissor da 
Dengue, Zika e Chikungunya, estão sendo 
intensificadas, bem como as de investigação 
dos casos de microcefalia – malformação 
congênita, que tem como uma das causas o 
Zika Vírus, a atenção às crianças que 
nasceram com a doença, assim  como às 
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Fonte: Assessoria de Comunicação (ASCOM/SMS)

Atendimento na REAE

gestantes.
O teste para detecção do Zika Vírus 
disponível no país é a virologia. Os pacientes 
com sintomas da doença são encaminhados 
ao Centro de Especialidades Médicas - 
CEMAR Siqueira Campos, ao setor em que 
realiza a coleta do sangue e encaminha ao 
Laboratório Central - LACEN Sergipe. 
Este ano houve um aumento dos casos de 
recém nasc idos  com microcefa l ia 
correlacionada ao vírus Zika. Para o 
enfrentamento desta problemática nacional 
foi implantado um Grupo de Trabalho, com 
partic ipação intersetorial ,  que tem 
encontros semanais ,  nos quais são 
discutidas estratégias de qualificação do 
pré-natal, por meio da oferta, em tempo 
oportuno, de exames laboratoriais e de 
imagem.  
O combate ao mosquito também já foi 
ampliado, com a participação dos agentes 
Comunitários de Saúde, além dos agentes de 
Endemias. 

Em maio de 2016, foi publicado o Decreto nº 
5.338 que dispôs sobre a Instituição da Sala 
de Situação de combate ao vetor “Aedes 
Aegypti”, no âmbito da SMS. Esta é formada 
por servidores da Secretaria Municipal da 

Saúde, Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente – SEMA, Secretaria Municipal da 
Educação – SEMED, Secretaria Municipal da 
Defesa Civil e da Cidadania – SEMDEC, e 
tem como objetivo desenvolver ações 
norteadoras para a tomada de decisão no 
que se refere ao combate ao “Aedes Aegypti”.

HORÁRIO ESTENDIDO

Com o intuito de ampliar o horário de 
a t e n d i m e nt o  d a s  17 h  à s  2 0 h ,  a 
Administração Municipal implantou o 
Programa Horário Estendido em 10 UBS, 
que corresponde a um percentual de 
aproximadamente 23% das unidades de 
saúde, a exemplo da Unidade Básica de 
Saúde Dona Jovem, localizada no Bairro 
Industrial, por ser a décima Unidade a 
oferecer atendimento médico no turno da 
noite para a população, cujo objetivo é 
atender os cidadãos que trabalham dois 
turnos diários e que não dispõem de tempo 
para procurar atendimento durante o dia.  
Até agosto de 2016 foram realizados 117.713 
atendimentos.

Combate ao mosquito

Fonte: Assessoria de Comunicação (ASCOM/SMS)

Fonte: Assessoria de Comunicação (ASCOM/SMS)

Horário Estendido
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Com a inauguração em setembro de 2016 da Unidade Básica de Saúde 
Marx de Carvalho no Bairro Luzia, os usuários recebem atendimentos 
básicos em Pediatria, Ginecologia, Clínica Geral, Enfermagem e 
Odontologia numa ambiência qualificada, possibilitando um melhor 
acolhimento à população, com estrutura, equipamentos e mobiliários 
novos, que dão mais qualidade ao atendimento. O projeto de 
construção de uma edificação acessível  com elevador, 
aproximadamente 792 m� de área construída, distribuída em nove 
consultórios, sala de esterilização, farmácia, consultório odontológico, 
sala de acolhimento, sala de vacina, curativo e nebulização, sala 
administrativa, sala de observação, espaço para reuniões e recepção. 

Visando melhoria e trazendo mais qualidade no atendimento nas UBS, 
construiu mais uma Unidade Básica de Saúde no Bairro Bugio, 
planejada para abrigar o funcionamento com no mínimo 04 equipes 
de Atenção Básica, orçada em aproximadamente R$ 1 milhão. O 
projeto de construção de uma edificação acessível com elevador, 
aproximadamente 792 m² de área construída, distribuída em dois 
pavimentos com nove consultórios, sala de esterilização, farmácia, 
consultório odontológico, sala de acolhimento, sala de vacina, curativo 
e nebulização, sala administrativa, sala de observação, espaço para 
reuniões e recepção. 

Continuando com investimentos em saúde, a atual gestão construiu 
também a UBS Amélia Leite. O espaço contará com três equipes de 
Atenção Básica, onde os usuários receberão atendimentos básicos em 
Pediatria, Ginecologia, Clínica Geral, Enfermagem e Odontologia 
numa ambiência qualificada. 

Unidade Básica de Saúde Marx de Carvalho

Unidade básica de Saúde no Bairro Bugio

Unidade Básica de Saúde – UBS - Amélia Leite

Fonte: ASPLANDI/SMS
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INDICADORES DE SAÚDE

O  i n d i c a d o r  q u e  a v a l i a  o 
acompanhamento das condições 
assoc iadas ao infarto agudo do 
miocárdio (IAM) pela Atenção Básica, 
como a hipertensão arterial  e a 
disseminação e utilização da linha de 
cuidado do IAM pelos serviços de Saúde, 
atingiu 8,14%, superando a meta 
estabelecida para 2016, que era 10% de 
redução dos óbitos nas internações por 
IAM. Isso em decorrência de uma maior 
qualificação e resolutividade dos pontos 
de atenção à saúde do município, 
relacionados à prevenção e controle da 
hipertensão arterial. 
O município dispõe de Rede conveniada 
para atendimentos clínicos e cirúrgicos 
do aparelho cardiovascular.
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PROPORÇÃO DE ÓBITOS NAS INTERNAÇÕES POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO - IAM

RAZÃO DE EXAMES

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares – SIH/SUS

Fonte: Sistema de Informação Ambulatorial – SIA/SUS

R A Z Ã O  D E  E X A M E S  D E 
MAMOGRAFIAS REALIZADOS EM 
MULHERES DE 50 A 69 ANOS E 
POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA 
ETÁRIA.

A Secretaria Municipal de Saúde tem 
mantido as ações educativas quinzenais 
com beneficiárias do Programa Bolsa 
Família, com o intuito de conscientizá-las 
sobre a Saúde da Mulher e a Prevenção 
dos cânceres de mama e de colo do útero.
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% de óbitos por IAM nas
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2013 2014 2015 2016

Proporção de Partos Normais 46.93 45.88 48.83 50.24

Meta 47 48 48 48
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PROPORÇÃO DE PARTOS NORMAIS

Fonte: Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos – SINASC

A pactuação da meta anual para o parto 
normal é 48 % e o resultado no período foi 
de 50,24 %. O aumento da taxa de partos 
normais é uma das estratégias da Rede 
Cegonha, que vem trabalhando este 
indicador nos serviços credenciados ao 
SUS. Para melhoria deste indicador a 
atual gestão tem como uma das metas 
contratuais com a Maternidade Santa 
Izabel o monitoramento da taxa de 
partos normais.  O município está 
desenvolvendo estratégias municipais 
para o aumento da taxa de partos 
normais, principalmente nos hospitais 
privados, que no período foi de apenas 
15% dos partos ,  contra 68% nas 
maternidades que atendem o SUS.

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Meta 65.28 55 50 55 57 57
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Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos – SINASC/SUS

PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS DE 
M Ã E S  C O M  S E T E  O U  M A I S 
CONSULTAS DE PRÉ-NATAL

As ações de melhoria da atenção pré-
natal precisam ser permanentemente 
implementadas. No que diz respeito ao 
número de consultas, observa-se que no 
período analisado o percentual foi de 60 
%, acima da meta prevista de 57 %.
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2011 2012 2013 2014 2015 2016

Taxa de Mortalidade Infantil 14.05 15.41 15.08 18.22 16.34 13.58

Meta 15.13 13.36 17 15.5 17.24 17.24
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TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL

FONTE: Sistema de Informação Sobre Mortalidade – SIM/SUS

A taxa de mortalidade infantil em Aracaju 
mantém a tendência de decréscimo nos 
últimos anos. Objetivando reduzir, ainda 
mais esta taxa e melhorar a qualidade de 
vida das crianças, são ofertados os Testes do 
Pezinho e da Orelhinha, para todos os recém 
nascidos residentes em Aracaju. Até agosto 
de 2016, foram realizados 3.322 testes do 
pezinho e 4.246 testes da orelhinha (Fonte: 
Diretoria de Atenção à Saúde/SMS Aracaju).
Além disso, o Programa Saúde da Criança, 
do Adolescente e do Jovem – PSCAJ 
participa de encontros semanais na 
Comissão sobre Microcefalia cujo objetivo é 
discutir, alinhar e construir condutas, fluxos 
e protocolos.
Em janeiro, ofertou-se uma atualização aos 
serv idores  desta  área ,  acerca dos 
procedimentos e técnicas de coleta de 
sangue para o Teste do Pezinho nos 22 
Postos de Coleta, deste município.

5.1.2 - EDUCAÇÃO

1. Educação em Números

Antes de apresentar as ações que a 
Prefeitura de Aracaju realizou na área da 
educação,  deve-se conhecer um pouco mais 
a estrutura da educação municipal através 
dos  números  gera is  de  matr ícu la , 
rendimento (aprovação, reprovação) e fluxo 
escolar . Estas informações demonstram a 
transparência da gestão municipal e 
indicam os cenários a partir dos quais são 
tomadas as decisões que estão mudando a 
face da educação em Aracaju. 

Ressaltando que, no concernente ao 
rendimento e fluxo escolar, os dados oficiais 
de cada ano são divulgados pelo Instituto 
Nac iona l  de  Estudos  e  Pesqu i sas 
Educacionais Anísio Teixeira – INEP, no mês 
de junho do ano seguinte. Portanto, nestes 
itens apresentam-se os dados consolidados, 
referentes ao ano de 2015 e divulgados em 
junho de 2016.

Conforme tabelas a seguir, o Município de 
Aracaju elevou o número de matrículas em 
2016. Foram 568 novos alunos matriculados 
nas escolas, uma perspectiva que deverá ser 
ampliada com o início das atividades na 
recém inaugurada Unidade de Educação 
Infantil, no Bairro 17 de Março.

Houve participação, também, nas 
audiências concentradas, realizadas pela 
16ª Vara do Juizado da Infância e da 
Juventude que ocorrem a cada seis 
meses, com a finalidade de reavaliar as 
medidas protetivas e as situações de 
saúde, de educação e socioassistenciais 
do público infanto-juvenil e suas famílias.
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Fonte: MEC/INEP | Censo Escolar 2016 - Dados Preliminares

2013

2016

2014

2015

1.559

2.013

1.612

1.628

6.357

6.911

11.719

12.700

5.993

6.619

17.712

19.319

5.296

4.172

29.365

30.402

6.471 12.263 6.217 18.480 4.265 29.216

6.280 12.349 6.221 18.570 4.984 29.834

4.798

4.898

4.859

4.652

Ano

Matricula por Modalidade e Etapa

Educação Infan�l Ensino Fundamental

Creche Pré-Escola Total TotalAnos Iniciais Anos Finais
Total da Rede

Educação de 
Jovens e 

Adultos (EJA)

Ensino Fundamental

2013 2014 2015

Resultados Finais - Movimento e Taxas de Rendimento do Ensino Fundamental Regular da Rede Municipal - 2013 a 2015.

Rendimento / Movimento

Taxa de Aprovado

Taxa de Reprovado

Taxa de Abandono

Fonte: Censo Escolar da Educação Básica - MEC/INEP

Total
Anos

Iniciais
Anos
Finais

Total
Anos

Iniciais
Anos
Finais

Total
Anos

Iniciais
Anos
Finais

82,9 69,2 78,3 85,6 76,9 82,7 85,0 72,4 80,8

14,0 27,2 18,4 12,2 18,8 14,4 12,6 23,9 16,4

3,1 3,6 3,3 2,2 4,3 2,9 2,4 3,7 2,8

Além de ampliar o número de vagas, a 
Prefeitura Municipal melhorou o trabalho 
desenvolvido nas escolas, fato evidenciado 
na melhoria do fluxo escolar.

2. Crescimento do IDEB

Os dados do Índice de Desenvolvimento de 
Educação Básica - IDEB 2015 foram 
divulgados e a cidade de Aracaju tem o que 
comemorar. O IDEB dos anos iniciais saltou 
de 4,1 para 4,4 e nos anos finais a pontuação 
saiu de 3,1 para 3,4.

Série / Ano
IDEB Observado Metas Projetadas

2013 2015  2013  2015  

4ª Série / 5º Ano 4.1 4.4 4.0 4.3

8ª Série / 9º Ano 3.1 3.4 3.6 4.1

Fonte: MEC/INEP

Resultado do IDEB anos iniciais e finais

Durante a atual gestão, Aracaju configura-
se como a terceira capital com maior 
percentual de evolução no IDEB, dos anos 
iniciais, entre as capitais brasileiras, um 
avanço gigantesco, comparando-se com a 
situação encontrada no início da gestão que 
colocava a cidade com o pior IDEB do país 
entre as capitais.
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CAPITAL
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São Paulo
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Cuiabá

Porto Velho

Recife
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Boa Vista
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Rio de Janeiro
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João Pessoa
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O percentual de evolução do IDEB nas capitais brasileiras que comprova o sucesso do 
trabalho da Prefeitura para melhoria da educação.

IDEB 2011
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IDEB 2013
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4,6

4,1

5,5

O

4,0

4,3

5,0

4,1

5,1

4,4

4,3

5,0

5,3

4,1

5,7

5,9

4,1

5,8

5,4

4,1

4,5

5,3

6,1

4,5

5,6

5,4

IDEB 2015
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1
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0

-0,4

Crescimento %
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28,6
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Fonte: MEC/INEP
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O IDEB também é importante por ser 
condutor de política pública, em prol da 
qualidade da educação. É a ferramenta para 
acompanhamento das metas de qualidade 
para a educação básica. O Plano de 
Desenvolvimento da Educação estabelece 
como meta, que em 2022 o IDEB do Brasil 
seja 6,0 – média que corresponde a um 
s istema educac ional  de  qual idade 
comparável aos dos países desenvolvidos.
O avanço conquistado pela Prefeitura 
Municipal não é gratuito; resulta de uma 
série de atitudes administrativas tomadas 
desde o início da atual gestão, com o 
compromisso de garantir uma educação de 
qualidade, para as crianças e jovens de 
Aracaju. 

3. Programa de Tecnologia De Gestão Das 
Escolas - Protege

A criação do Programa de Tecnologia de 
Gestão das Escolas - PROTEGE, que engloba 
diferentes ações, projetos e parcerias, está 
transformando a educação municipal.

3.1 Gestão De Resultados / Pacto De Gestão

Através da nova visão de gestão de 
resultados, fica estabelecida, como condição 
essencial para que a Direção Escolar 
assuma suas funções na unidade de ensino, 
firmar o Pacto de Gestão com a SEMED, 
constituindo-se como um instrumento 
fundamental para o alinhamento dos 
projetos políticos pedagógicos das escolas, 
com diretrizes e índices de desempenho 
educacionais, aferidos em âmbito municipal 
e/ou federal. Fonte: SEMED/ASPLANDI
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Dessa forma, implantada a gestão de 
resultados, torna-se prioritário direcionar o 
foco nos processos e práticas, visando 
melhoria dos resultados de desempenho da 
escola, rendimento, frequência e proficiência 
dos alunos, a serem definidos, através de 
ind icadores  educac iona is  que  são 
instrumentos de medição, de negociação e 
de comunicação, que ajudam a unidade 
escolar e a administração municipal a 
caminharem juntos, em prol da consecução 
das metas estabelecidas.
Outro aspecto relevante a ser considerado é 
a premiação, como forma de valorização da 
gestão, contemplando a Direção Escolar que 
cumpr i r  ac ima de 70% das  metas 
estabelecidas no Pacto de Gestão para sua 
Unidade Escolar. A equipe diretiva pode 
receber a título de prêmio, um valor 
equivalente a 100% de sua remuneração.
Em 2016, a Administração Municipal 
divulgou o resultado do segundo ciclo 
avaliativo do pacto de gestão com 
resultados muito positivos. Das 73 Escolas 

Municipais, 69 atingiram ou superaram o 
percentual de 70% das ações pactuadas, ou 
seja, cumpriram os objetivos de melhoria do 
trabalho pedagógico, desenvolveram ações 
em parceria com a comunidade, ampliaram 
o cuidado com o meio ambiente e com a 
saúde dos alunos, e deram transparência à 
gestão dos recursos recebidos.

3.2 - Mudança na Direção Escolar

Para garantir a mudança no processo de 
gestão democrática das escolas e implantar 
ações como o Pacto de Gestão, a Prefeitura 
Municipal realizou a posse dos diretores e 
diretores adjuntos das 73 Unidades 
Escolares da Rede Municipal de Ensino, 
seguindo o disposto na Lei nº 121/2013. 

Após curso de formação e exame de 
certificação realizados, em 2015, os 
candidatos passaram por eleição na escola e 
tomaram posse para o biênio 2016/2017.
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Com esta ação foi dado um passo 
importante para o cumprimento da gestão 
democrática nas escolas e para a efetiva 
participação da comunidade escolar, na 
busca por uma educação de qualidade.

3.3 - Diário de Classe Eletrônico

A Prefeitura de Aracaju oferece em todas as 
escolas o aplicativo Diário de Classe 
Eletrônico. O programa funciona a partir da 
entrega de um tablet a todos os professores, 
com acesso a ambiente wi-fi e /ou internet 
móvel 3G irrestrito, como também aplicativo 
com uma biblioteca virtual (Nuvem de 
Livros) com acervo de 11.500 livros 
variados, vídeos, audiolivros e um Portal 
específico para a Rede Municipal de Aracaju. 
Utilizando uma senha pessoal, cada 
professor registra a frequência dos alunos, 
a s  a t i v i d a d e s  c u r r i c u l a r e s  e 
extracurriculares do dia, as notas e 
observações pedagógicas individuais 
acerca do comportamento dos alunos no 
Diário Eletrônico. A cada registro de 
ausência do aluno, um SMS é imediatamente 
disparado pelo sistema ao celular do 
responsável pelo aluno, informando de sua 
ausência e convidando-o a que compareça à 
escola. O sistema permite ainda que após o 
reg istro  das  notas  dos  a lunos ,  os 
responsáveis também recebam o boletim 
escolar de cada estudante por SMS.
Implantado desde 2013, o Diário Eletrônico 
foi aperfeiçoado no decorrer da gestão e em 
2016 ganhou uma nova ferramenta, que 
possibilita a inserção dos dados de maneira 
off-line pelo professor, um elemento 
primordial para evitar dificuldades 

motivadas por falha de sistema ou ausência 
de internet. 

3.4 Olimpíadas de Jogos Digitais e Educação

A Prefeitura Municipal desenvolve há 
quatro anos a Olimpíada de Jogos Digitais e 
Educação, um Jogo eletrônico à disposição 
dos alunos do sexto ao nono ano que, 
motivados pelo desafio individual e/ou em 
equipe avançam nos níveis do jogo. Para 
isso, eles são orientados a estudar e 
pesquisar sobre temas ligados às disciplinas 
do Ensino Fundamental e a disputarem em 
equipes nos torneios mensais com 
pontuação cumulativa, finalizando os quatro 
melhores grupos numa grande olimpíada 
e l e t r ô n i c a ,  c o m  p r e m i a ç ã o  e 
reconhecimento aos vencedores.
A Olimpíada de Jogos Digitais e Educação - 
OJE é uma plataforma de aprendizagem 
l ú d i c a  d o s  c o nte ú d o s  d o  E n s i no 
Fundamenta l  e  Méd io  do  S istema 
Educacional Brasileiro, composta por uma 
rede social gameficada, missões baseadas 
em uma narrativa, torneios e serviços de 
mo n i to r a me nto .  O s  d e s a fi o s  s ã o 
apresentados em forma de minijogos, jogos 
textuais e enigmas (questões baseadas na 
matriz de competências do ENEM).
A quarta edição do OJE contou com 5 
torneios e 2 gincanas entre 32 escolas, 
contemplando 202 equipes com 3.728 
alunos participantes.

3.5 Concurso Professor Show de Aula

O Concurso “Professor Show de Aula” inicia 
com um Edital anual que apresenta 200 

títulos de aulas de todas as disciplinas do 
currículo, com possibilidade do professor 
que fizer adesão às regras estabelecidas, 
construírem em arquivo PPS, aulas 
significativas que são analisadas e 
aprovadas por uma comissão estabelecida 
por membros da Joy Street e Universidade 
Federal de Pernambuco. 

O objetivo do concurso é montar um banco 
de aulas significativas e aprovadas. Sendo 
disponibilizado principalmente seu acesso 
aos docentes da Rede Municipal de Ensino. A 
cada aula selecionada, a Prefeitura premia o 
professor autor em R$ 600,00, podendo 
cada um deles chegar ao valor máximo de 
R$ 6.000,00, por dez aulas aprovadas.
A quarta edição do concurso ocorreu no 
período de fevereiro a maio de 2016, tendo 
as seguintes estatísticas: avaliados 132 
resumos e 119 PPT, submetidos em 107 
tópicos dos 200 ofertados, divididos entre 9 
disciplinas divulgadas em edital.
 
3.6 Parceria Com A Guarda Municipal

Foram disponibilizadas cinco viaturas 
aparelhadas com celular, disponíveis para o 
pelotão de Ronda Escolar, atuando nos 5 
distritos equivalentes aos dos Conselhos 
Tutelares, dando cobertura a todas as 
Escolas Municipais, trabalhando com foco 
na segurança das escolas e no Projeto “Anjos 
Azuis”, onde a Guarda atua com peças 
teatrais que promovem a discussão sobre 
segurança, respeito, drogas, entre outros 
temas relevantes.
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3.7- Casa de Ciência e Tecnologia da Cidade 
de Aracaju - Ccteca – Galileu Galilei

Além dos programas desenvolvidos nas 
escolas, a Prefeitura mantém, através da 
SEMED, a Casa de Ciência e Tecnologia da 
Cidade de Aracaju – CCTECA Galileu Galilei. 
Destinada ao ensino da ciência, a instituição 
já possui  atualmente mais de 100 
experimentos nas áreas de Física, Biologia, 
Matemática e Astrologia, que são oferecidos 
ao público. 

Em 2016, a CCTECA recebeu mais de 
10.000 visitantes. O público recebido é 
composto de estudantes do Ensino 
Fundamental e Médio, além de crianças na 
faixa etária de oito a doze anos, profissionais 
liberais de diversas áreas, turistas, pessoas 
com necessidades especiais, estudantes e 
professores universitários.

A visita ao complexo da instituição é aberta 
a qualquer público e sem cobrança de 
ingresso ou taxas, com duração, em média, 
de duas horas e meia no Planetário e uma 
hora e meia na Experimentoteca. A visita é 
guiada por monitores (universitários), que 
explicam como funciona cada equipamento, 
qual o princípio de funcionamento do 
experimento e a aplicação desse princípio 
em nossas vidas.  
             
A CCTECA - Galileu Galilei também 
ofereceu ao público sergipano uma série de 
projetos que contribuíram para a divulgação 
científica e promoção do aprendizado.

4. Programas e Projetos Complementares
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Ÿ PROJETO AABB COMUNIDADE
O projeto é fruto de parceria entre a 
Prefeitura Municipal e a Associação 
Atlética Banco do Brasil – AABB, para a 
oferta de atividades lúdicas e desportivas 
aos alunos da Rede Municipal de Ensino 
nas suas instalações. O projeto conta 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.   

Ÿ PROJETO AEDES AEGYPTI 
O projeto visa à mobilização das 
Unidades de Ensino e Comunidade sobre 
as consequências provocadas pelo 
mosquito e o cuidado com o meio 
ambiente. Contou com a participação das 
comunidades escolares e locais através 
de caminhadas, panfletagens, teatro, 
filmes, músicas, desenhos, confecção de 
cartazes ,  palestras ,  entre outras 
atividades. Contou com a parceria da 
UFS/SMS/SEMED e outros. O projeto 
atendeu a um público de 9.906 alunos de 
35 unidades escolares no ano de 2016.

Ÿ PROJETO MPT NA ESCOLA - DE 
M Ã O S  D A D A S  C O N T R A  O 
TRABALHO INFANTIL

O Projeto MPT na Escola consiste num 
conjunto de ações voltadas para a 
promoção de debates, nas Escolas de 
Ensino Fundamental, dos temas relativos 
aos direitos da criança e do adolescente, 
especialmente a Erradicação do Trabalho 
Infantil e a proteção do trabalhador 
adolescente.

Em 2016, a PMA em parceria com o 
Ministério Público do Trabalho – MPT, 
realizou ações nas Escolas Juscelino 
Kubitschek, Diomedes Santos Silva, José 
Conrado de Araújo, Antônio da Costa 
Melo, Tancredo Neves e Oviedo Teixeira.

Ÿ PROJETO LABORARTE
O Projeto consiste em atividades 
artísticas de dança, desenho, pintura, 
modelagem, teatro e teatro de bonecos, 
desenvolvidas nas Unidades de Ensino da 
Rede Municipal de Ensino. 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. Em 
2015, o Laborarte realizou oficinas que 
atenderam a um público de 700 alunos 
da rede municipal, no contraturno.

Ÿ PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA – 
PSE

Fruto da contratualização entre as 
Secretarias Municipais da Saúde e da 
Educação, o programa visa à avaliação 
de saúde das crianças e adolescentes e à 
realização de ações de promoção de 
saúde, com palestras e oficinas para os 
profissionais de educação. O PSE 
contribui 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 
jovens da Rede Pública de Ensino.
Em 2016, o programa esteve presente em 
41 Escolas Municipais vinculadas ao 
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mesmo número de Unidades Básicas de 
Saúde desenvolvendo as seguintes ações:
a) Avaliação das Condições de Saúde das 
Crianças, Adolescentes e Jovens que 
estão na Escola Pública;
b) Promoção da Saúde e de Atividades de 
Prevenção;
c) Educação Permanente e Capacitação 
dos Profissionais da Educação e da 
Saúde e de Jovens;
d) Monitoramento e Avaliação da Saúde 
dos Estudantes;
e) Monitoramento e Avaliação do 
Programa.
Ao todo, foram beneficiados 12.756 
crianças e adolescentes das escolas 
municipais com as ações realizadas por 
39 equipes de atenção básica da 
Secretaria Municipal da Saúde.

5.  Feira de Possibilidades

Em 2016, a PMA realizou a terceira edição 
da Feira de Possibilidades com o objetivo de 
o f e r e c e r  à  c o m u n i d a d e  e s c o l a r , 
oportunidade de conhecer projetos 
inovadores  e  soc ioemocionais  que 
enriquecem e fortalecem o Projeto Político 
Pedagógico das escolas da Rede Municipal. 
Foram apresentados 47 projetos e 
possibilidades de parcerias com 28 
diferentes órgãos da Administração 
Municipal, Estadual e Federal, Tribunal de 
Justiça, empresas e entidades do terceiro 
setor. Os projetos apresentados tiveram 
como foco o cuidado com a saúde dos 
alunos, alimentação saudável, higiene, 
segurança, educação financeira para as 
famílias, preservação do meio ambiente e 

promoção da cidadania. A feira contou com 
a visita de alunos, professores, gestores e 
familiares das 73 unidades de ensino da 
Rede Municipal, num total de 2.000 
visitantes.
Com isso, as escolas municipais tornam-se, 
cada vez mais, um espaço de irradiação das 
Políticas Públicas desenvolvidas na gestão 
municipal.

6.  Desenvolvimento de Pessoal

A valorização profissional é uma marca da 
Administração Municipal. Prova disso é o 
pagamento do piso salarial do magistério, 
em cumprimento à Lei Federal 11.378, de 16 
de julho de 2008, o que representou em 2016 
um reajuste de 11,36% nos salários dos 
professores municipais. Desde o início da 
atual gestão foi realizado o pagamento do 
piso salarial do magistério. Em 2013, o valor 
correspondia a R$ 1,5 mil enquanto que em 
2016 com o reajuste de 11,36% o valor do 
piso passou a ser R$ 2,1 mil, representando 
ganho real que nenhuma outra categoria 
profissional do Município de Aracaju 
recebeu.
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Ano

2013

Fonte: ASPLANDI/SEMED

Evolução do Piso Salarial do Magistério

2014

2015

2016

Correção do
Piso Salarial

Valor do
Piso (R$)

IPCA Ganho Real

7,97%

8,32%

13,01%

11,36%

1.567,00

1.697,00

1.917,00

2.135,00

5,91%

6,41%

10,67%

4,95%

2,06%

1,91%

2,34%

6,41%

Nota: O cálculo do IPCA 2016 corresponde 
ao acumulado dos meses de janeiro a julho.

Nível de Formação

Fonte: SEMED/DGP

Quantitativo de Professores por Nível de 
Formação

Graduação

Especialização

Mestrado / Doutorado

762

881

68

Quan�ta�vo

EVOLUÇÃO DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO

Fonte: ASPLANDI/SEMED

Outra importante ação da Prefeitura 
Municipal na área de pessoal foi a realização 
de um novo Processo Seletivo Simplificado 
para a contratação de Professores 
substitutos. O segundo processo, com base 
na legislação criada em 2013 visou 
selecionar profissionais com nível superior 
para suprir a necessidade oriunda de 
professores em atividade que se afastam 
das suas funções docentes, a exemplo: 
compor equipe diretiva da escola, trabalhar 
na SEMED, ser cedido a outros órgãos, 
afastamento para cursos, licenças e demais 
casos previstos por lei.
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7. Programa de Otimização de Despesas - 
POD

Inicialmente, fez-se um levantamento do 
consumo mensal de água e energia em cada 
uma das 73 unidades escolares, e a partir daí 
foi possível criar metas de consumo diário, 
mensal e anual. Uma planilha foi gerada 
para que os gestores escolares pudessem 
fazer esse acompanhamento de forma 
eficiente, e assim se deu início a um processo 
inovador de racionalização de gasto junto às 
escolas do Município de Aracaju.

O trabalho que o POD tem realizado, junto às 
escolas municipais de Aracaju, vem 
demonstrando resultados significativos.
No ano de 2016, a economia foi observada a 
partir de março quando houve a exclusão 
das bandeiras tarifárias que oneravam as 
contas de energia elétrica.  A extinção dessa 
t a x a  s i g n i fi c o u  u m  g a n h o  d e 
aproximadamente 10% nas contas de 
energia. E o ano de 2016, que ainda está 
sendo finalizado, deverá ocorrer uma 
economia de R$ 120 mil  desse total 48,75% 
corresponde a abstenção de pagamentos de 
serviços irregulares de medição de água, e 
os outros 51,25% com resolução de 
vazamentos e refaturamentos junto à DESO.

8. Infraestrutura

A Prefeitura Municipal investe na ampliação 
do atendimento às crianças em idade de 
creche e pré-escola. No Bairro 17 de Março 
foi entregue a Escola de Educação Infantil 
Dr. José Calumby Filho, com capacidade 
para atender a 250 crianças de 0 a 5 anos de 

idade.
Com um investimento de R$ 2,5 milhões, a 
Unidade Escolar é a primeira escola pública 
do país a utilizar a pedagogia “Waldorf”, 
criada pelo alemão Rudolph Steiner, trata-se 
de uma pedagogia pautada na arte e 
observação da natureza.
Cont inuando os  invest imentos  em 
infraestrutura, está em fase de construção 
uma nova Unidade Escolar no Bairro 17 de 
março ao lado da EMEI Dr. José Calumby 
Filho. Trata-se de uma Unidade de Ensino 
Fundamental que evitará a saída das 
crianças e adolescentes do bairro para ter 
acesso à educação pública em outras 
localidades. O custo desta nova unidade é de 
R$ 3,2 milhões.

9. Repasse de recursos para as escolas

Em 2016, foram liberados recursos através 
do PREFIN, totalizando R$ 2,2 milhões no 
período de janeiro a agosto. No decorrer dos 
quatro anos de gestão foram repassados R$ 

4,4 milhões conforme tabela a seguir:

Ano Programa

Fonte: SEMED/ASPLANDI/COAOF

Repasse do PREFIN

455.630

620.623

1.113.660

Total

2013

2014

2015

2016

PREFIN

PREFIN

PREFIN

PREFIN 2.258.750

4.448.663Total
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2013 2014 2015 2016

EVOLUÇÃO DO PREFIN

Fonte: SEMED/ASPLANDI/COAOF
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Área externa da EMEI Dr. José Calumby Filho

Fonte: COIED/SEMED
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5.1.3 – CULTURA, ESPORTE E TURISMO

A Administração Municipal, através da 
Fundação Cultural Cidade de Aracaju – 
FUNCAJU, vinculada à Secretaria Municipal 
de Governo - SEGOV, promove e estimula 
atividades artísticas, eventos e espaços 
cu l tu ra i s  que  cont r i buem pa ra  o 
fortalecimento da cultura.

ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL DE 
ARACAJU
Durante todo ano de 2016 o Arquivo Público 
Municipal, responsável pela história da 
cidade, ampliou sua prática cultural 
realizando registros e organizações 
arquivistas, demonstrando um compromisso 
cultural significativo. O Arquivo recebe 
pesquisadores de várias áreas, inclusive 
alunos do Curso de Arquitetura da 
Universidade Federal de Sergipe - UFS, da 
Universidade Tiradentes - UNIT e de várias 
escolas, para desenvolvimento de trabalhos 
didáticos que necessitam de suporte de 
registro legal.

Etiquetação do Acervo

Fonte: Banco Imagens Funcaju

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.  

Exposição Aquarelas do Brasil

Fonte: Banco Imagens Funcaju

Foi realizado o concurso exposição Salão 
dos Novos, que visa dar oportunidade para 
que novos talentos mostrem seus trabalhos e 
sejam apresentados à sociedade em geral.  
Em  todas  a s  ve rn i s sagens  houve 
participação de alunos e professores da 
Escola de Arte “Valdice Teles”. Além disso, 
ocorreu a apresentação da Orquestra de 
Câmara da FUNCAJU e do violonista Rafael 
Freitas, do curso do violão erudito.

Outras atividades:
Exposição coletiva 7ª Panorâmica - 
Fevereiro (235 visitas)
25° Salão dos Novos – Abril (210 visitas)
Exposição Regional de Aquarela sobre Papel 
(ABA) – Maio (362 visitas)
Coletiva Junina – Julho (165 visitas)
6° Salão de Fotografia – Setembro (240 
visitas)

MIRANTE DA 13 DE JULHO
Local izado na Praia Formosa teve 
confirmada, durante todo o ano de 2016, sua 
nova proposta cultural. Não apenas um 

lugar para ver os “aspectos das coisas” 
expostas, na sua maioria artesanato, mas 
trabalhar o campo das idéias, mostrando o 
conhecimento e a memória de fatos 
acontecidos através de exposições 
temáticas, resultantes de registros e 
pesquisas.

Fonte: Banco Imagens Funcaju

Fonte: SECOM

Exposição Milênios de Folia

A Secretaria Municipal da Comunicação – 
SECOM - realiza um grande trabalho de 
organização e cobertura de um dos maiores 
festejos juninos do Nordeste, o Forró Caju. 
Em 2016, o público superou 1 milhão de 
pessoas, durante os 12 dias de festa, na 
arena dos Mercados, e contou com 
percentual de recurso na ordem de  60%, 
oriundo da iniciativa privada.  Através de 
patrocínio e cessão de camarotes garantiu 
que, em um ano de profunda recessão, o 
evento pudesse ser realizado com sucesso.

Forró Caju
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Atualmente, a Prefeitura Municipal possui 
mais de 38 mil seguidores nas redes sociais, 
Twitter, Instagram e Facebook, que 
funcionam como um canal direto de 
comunicação com o cidadão. Além de terem 
acesso imediato a tudo que acontece na 
Prefeitura, os aracajuanos também podem 
entrar em contato através das redes, 
enviando dúvidas, perguntas, elogios ou 
rec lamações ,  que  são respondidos 
imediatamente. As redes sociais são 
atualizadas diariamente, para garantir que 
todas as informações cheguem ao cidadão. 
 No tocante à inclusão e à integração social, a 
Administração Municipal, através da 
Secretaria Municipal da Juventude e do 
Esporte – SEJESP, realizou práticas 
esportivas e de lazer, que contribuíram para 
a melhoria da qualidade de vida, a formação 
educacional e o desenvolvimento da 
sociedade, dentre elas:

33ª CORRIDA CIDADE DE ARACAJU
A corrida, realizada em março, com público 
médio de 20.000 pessoas, promoveu a 
integração e a visibilidade do esporte na 
cidade.

33ª Corrida Cidade de Aracaju

Fonte: ASCOM/SEJESP

ANIVERSÁRIO DO 1º ANO DO CENTRO DA 
JUVENTUDE E 2º FESTIVAL ESPORTIVO 
ESTUDANTIL
Realizados em março, com público alvo do 
Augusto Franco e região, beneficiando 
aproximadamente 300 pessoas, através de 
atividades lúdicas, esportivas, festival e 
palestras.  

Aniversário de 1 ano do Centro da Juventude

Fonte: ASCOM/SEJESP

XXVIII COPA NORDESTE DE CICLISMO 
Realizado na Zona de Expansão, ao lado do 
Aeroporto Internacional de Aracaju, com a 
participação de 300 atletas de todo o 
nordeste e com o público aproximado de 300 
pessoas por dia. 

Fonte: ASCOM/SEJESP/Danilo Cardoso

2ª Festival Esportivo Estudantil

LAZER EM MEU BAIRRO
Realizado no Bairro Santa Maria e Praça da 
Juventude, com público alvo de crianças e 
a d o l e s c e n t e s  d a  r e g i ã o ,  c o m 
aproximadamente 270 pessoas envolvidas. 

Fonte: ASCOM/SEJESP

Lazer em Meu Bairro

XXVIII Copa Nordeste de Ciclismo

Fonte: ASCOM/SEJESP

Destaca-se ainda a promoção das seguintes 
copas, com o objetivo de fomentar o esporte 
em todos os segmentos na nossa capital, 
assim despertando e incentivando o 
interesse de todos os membros envolvidos, 
para que se possa alcançar o mais alto 
índice de capacidade técnica, através desse 
intercâmbio dos atletas.
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Destaca-se ainda a promoção das seguintes 
copas, com o objetivo de fomentar o esporte 
em todos os segmentos na nossa capital, 
assim despertando e incentivando o 
interesse de todos os membros envolvidos, 
para que se possa alcançar o mais alto 
índice de capacidade técnica, através desse 
intercâmbio dos atletas.

Atletas de vários bairros de Aracaju e do 
interior do Estado foram beneficiados com 
toda uma estrutura adequada para a prática 
do esporte.

II GINCANA DO CAP
Foi realizado no Parque da Sementeira, em 
se tembro ,  com a  par t ic ipação  de 
aproximadamente 200 pessoas, assistidas 
pelos CAP, com a participação de 50 
profissionais da SMS.

A Secretaria da Indústria, Comércio e 
Turismo de Aracaju - SEMICT, tem como 
finalidade principal fomentar, promover e 
atrair ações e investimentos voltados para o 
desenvolvimento econômico e social da 
cidade, através da expansão dos setores da 
indústria, comércio e do turismo.  Tem como 
objetivo conduzir Aracaju à visibilidade 
dentro do cenário nacional, através de uma 
maciça campanha de marketing da cidade 
em jornais de grande circulação nacional, 
revistas, sites, blogs e redes sociais.

Destacam-se alguns valiosos trabalhos 
realizados no decorrer da gestão, que 
ganharam grande destaque: a Marinete do 
Forró, o Projeto Pôr do Sol de Aracaju, Feira 
de Artesanato, Forró Caju e Festival do 
Caranguejo, que nesse ano chegou a sua 2ª 
Edição.

Par�cipantes

Fonte: SEJESP

Copas
Modalidade

Masculino

Feminino

Futebol Sub17, Voleibol de Areia,
Beach Soccer, Futsal Masculino Sub 10,
Futsal Sub 12 E Sub 14, Futebol Sub 10,
Novos Talentos de Futevolei da
Visconde de Maracaju

ADNSF de Futebol, Beach Soccer,
Futsal, Futebol Sub 10

Fonte: ASCOM/SEJESP Fonte: ASCOM/SEMICT

IV Copa SEJESP de Futsal Masculino sub 10

IV Copa SEJESP de Futsal Feminino

II GINCANA DO CAPS

Fonte: ASCOM/SEJESP

Fonte: ASCOM/SEMICT

Fonte: ASCOM/SEMICT

Orla Pôr do Sol

Forró Caju

Marinete do Forró
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Índice de Competitividade do Ministério do 
Turismo

O índice de Competitividade do Ministério 
do Turismo é um estudo nacional realizado 
em 65 destinos indutores e tem por 
fi n a l i d a d e  p e s q u i s a r  1 3  p o nt o s : 
Infraestrutura Geral, Acesso, Serviços e 
Equipamentos Turísticos ,  Atrativos 
Turísticos, Marketing e Promoção do 

O  G u i a  S e r g i p e  T r a d e  T u r 
(www.sergipetradetour.com.br) – Manual 
completo de toda a nossa região - todos os 
anos divulga as belezas de Aracaju em uma 
compilada Revista presente em todas as 
livrarias e bancas de revistas locais. Dentre 
as atividades realizadas, destacamos as 
vinculadas à mídia e eventos.

Destino, Políticas Públicas, Cooperação 
Regional, Monitoramento, Economia Local, 
Cooperação Empresar ial ,  Aspectos 
Ambientais, Sociais e Culturais, que são 
avaliados pelos técnicos da Fundação 
Getúlio Vargas - FGV através de entrevista 
nos principais órgãos competentes.  Os 
índices de Aracaju aumentaram ao longo 
dos anos, sendo sempre superiores aos 
índices nacionais.

Fonte: ASCOM/SEMICT

Fonte: ASCOM/SEMICT

Fonte: ASCOM/SEMICT

Feira de Artesanato e Comidas Típicas

Festival do Caranguejo

Festival do Caranguejo
Meio de Comunicação

Fonte: SEMICT   *Outubro

Trabalhos Realizados em 2016* (Mídia)
Descrição

Televisão

Revista

Programa Tô de Folga (Rede Globo)
Programa da Sabrina (Rede Record)
Programa Bem Estar (Rede Globo)

Qual Viagem
Guia Viajar Melhor
Viaje Mais
Melhor Viagem
Guia Sergipe Trade TUR

Folha de São Paulo
O Estadão

Meu Des�no
Vagando por Aí
Mil e Uma Viagens
Vida de Turista
Maior Viagem
Estevam pelo Mundo
Nós na Trip
Diário de Mochileiro
Cris pelo Mundo
Casal no Mundo
Prefiro Viajar

Jornal

Blog

Tipo

Fonte: SEMICT   *Outubro

Empreendimentos Turísticos
Descrição

Eventos

Outros

Feiras de Artesanatos e Comidas Típi-
cas nos Bairros
São João na Orla Por do Sol
Recepção aos Turistas no Aeroporto
Projeto Feira, Forró e Arte
Camarote do Turismo no Forró Caju
II Fes�val do Carangueijo

Marinete do Forró (Edições Verão e Junina)
Projeto Por do Sol
Passeios Turís�cos na orla Por do Sol

2013 2014

Fonte: FGV/MTUR/SEBRAE/2015

Índice de Competitividade
2015

Aracaju
Brasil

62,8
58,8

63,9
59,5

64,0
60,0

5.1.4 - INCLUSÃO SOCIAL

A Secretaria Municipal da Família e da 
Assistência Social – SEMFAS é o órgão 
gestor da Política Municipal de Assistência 
Social, responsável direto pela estruturação 
do Sistema Único de Assistência Social - 
SUAS no município.

A SEMFAS direciona seu trabalho para 
assegurar os direitos sociais aos cidadãos 
em direção à consolidação da política 
pública de assistência social em Aracaju, 
através do fortalecimento da rede 
socioassistencial de proteção social, seja 
pública ou privada, articulando-se, inclusive, 
com as demais políticas setoriais. 
Projeto "Qualidade de Vida através de 
Escolhas Saudáveis"
Lançado em março de 2016, o projeto 
"Qualidade de Vida Através de Escolhas 
Saudáveis" tem como objetivo desenvolver 
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Capacitação profissional para beneficiários 
do Programa Bolsa Família e trabalhadores 
do SUAS 

Com o objetivo de qualificar membros de 
famílias inseridas no Cadastro Único para 
Programas Sociais - CadÚnico, visando 
capacitá-las para o mundo do trabalho, a 
SEMFAS, através de contrato, firmou 
parceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial – SENAC, em 
maio de 2016, para qualificar 815  pessoas. 

Além das capacitações para os usuários 
inseridos no Cadastro Único, o contrato com 
o SENAC previu capacitar os trabalhadores 
do SUAS que atualmente desenvolvem suas 
funções na SEMFAS, com vistas à 
institucionalização da perspectiva político-
pedagógica da política de Educação 
Permanente do SUAS, sendo ofertadas 170 
vagas nos seguintes cursos:

atividades a fim de transformar o 
entendimento e o comportamento sobre o 
consumo de hortaliças, através da prática de 
p rodução  o rgân ica  de  a l i me nto s , 
contribuindo para a segurança alimentar e 
nutricional das pessoas que são atendidas 
pelos Centros de Referência de Assistência 
Social – CRAS de Aracaju.

e pneus, objetivando atender 1.200 
pessoas; 

Ÿ Desenvolveu 14 oficinas de prática para o 
uso de material reciclado na implantação 
de hortas verticais, abrangendo 299 
famílias;

Ÿ Realizou palestras com nutricionistas 
sobre alimentação saudável em 20 

Fonte: ASCOM/SEMFAS

O projeto busca contribuir com experiências 
e práticas na produção de alimentos para 
uso próprio e sem agrotóxicos, através da 
construção de hortas convencionais e 
verticais.
Desde sua implantação, o projeto vem 
alcançando os seguintes resultados:
Ÿ Implantou 20 hortas convencionais e/ou 

verticais, utilizando técnicas sustentáveis 
e materiais recicláveis como garrafas pet 

Horta convencional implantada no CRAS Gonçalo Rollemberg Leite

equipamentos da Proteção Social Básica 
e Especial (CRAS, CREAS, Abrigos 
Institucionais, Conselhos Tutelares, entre 
outros), contando com a participação de 
700 pessoas;

Ÿ Distribuição de sementes e/ou mudas em 
14  CRAS, estimulando o plantio 
domiciliar a 299 famílias;

Ÿ Manutenção das hortas por técnicos 
agrícolas.

Fonte: ASCOM/SEMFAS

Palestra com os usuários do CRAS Maria
José Meneses Santos
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Reformas nos equipamentos públicos da 
Rede Socioassistencial 
Com vistas a assegurar o direito do usuário 
a acessar os serviços ofertados nos 
equipamentos públicos de assistência social 
em espaços com infraestrutura adequada e 
acessibilidade, que garantam atendimento 
privativo, inclusive, para os usuários com 
deficiência e idosos, a atual gestão realizou 
reformas e adaptações em 25 prédios onde 
os serviços são ofertados, em consonância 
com as normas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT/NBR 9050/2004, 
que versa sobre a acessibilidade. 

Em 2016, a rede de Proteção Social Básica - 
PSB em Aracaju esteve estruturada com 15 
CRAS instalados nos cinco distritos da 
cidade. 

As ações dos CRAS podem ser visualizadas 
nos dados apresentados abaixo:

espaço passa a garantir infraestrutura e 
acessibilidade para as 5.000 famílias 
referenciadas pelo CRAS, na comunidade.
As ações desenvolvidas nos CRAS têm 
caráter continuado e são desenvolvidas 
através  do Serv iço  de  Proteção e 
Atendimento Integral à Família - PAIF, 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Víncu los  -  SCFV,  com at iv idades 
diretamente ofertadas às crianças , 
adolescentes e idosos, de modo a garantir 
aquisições progressivas aos seus usuários, 
de acordo com o seu ciclo de vida, 
p r e v e n i n d o  a s s i m  s i t u a ç õ e s  d e 
vulnerabilidade social.

Inauguração do CRAS Maria José Meneses 
Santos 
Objetivando ampliar o atendimento às 
famílias em situação de vulnerabilidade 
soc ial ,  a  Administração Munic ipal 
inaugurou em abril, a nova sede do CRAS 
Coqueiral, que a partir desse momento passa 
a ser intitulado CRAS Maria José Meneses 
Santos. Com vistas a diminuir os gastos com 
o pagamento de aluguel e fortalecer o 
investimento em sedes próprias, o novo 

Cursos profissionalizantes IGD/SENAC- Trabalhadores do SUAS

Libras Básico

Libras Básico

Informá�ca Básica

Informá�ca Básica

Recursos Avançados em Word e Excel

Recursos Avançados em Word e Excel

Dinâmicas de Grupo

Negociação e Administração

Liderança e Mo�vação de Equipes

Cuidador de Idoso

Cursos Carga Horária
Período/N° de Turmas

Manhã Tarde

N° Alunos
Por Turma

Total De Vagas

160h

160h

70h

70h

40h

40h

21h

24h

60h

160h

1

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

20

20

15

15

10

10

20

20

20

20

40

30

20

20

20

20

20

Fonte: SEMFAS

Fonte: SEMFAS

Cursos Profissionalizantes IGD/SENAC-
Usuários do SUAS/Famílias Cadastro Único

60

Vagas

525

45

40

30

40

30

45

40

30

20

35

30

30

20

20

10

Cursos

Porteiro

Cabeleireiro

Informá�ca

Montador

Agente de Limpeza

Maquiador

Manicure e Pedicure

Operador

Depilador

Zelador

Massagista

Auxiliar de Cozinha

Confeiteiro

Vitrinista

Fren�sta

Escultura em Argila

Total

Fonte: ASCOM/SEMFAS

Fachada do CRAS Maria José Meneses Santos

Famílias atendidas e acompanhadas pelo 
CRAS

Atendimentos Realizados

Fonte: CPSB/DPAS/SEMFAS/PMA

42.606

Total

Número de pessoas atendidas

Acompanhamentos Realizados

Média mensal de Famílias Acompanhadas pelo PAIF

Número de Famílias em Extrema Pobreza inseridas
no acompanhamento pelo PAIF

Número de Famílias beneficiárias do Bene�cio de
Prestação Con�nuada - BPC inseridas no
acompanhamento pelo PAIF

Total

633

170

258

19

Número de Famílias beneficiárias do Programa Bolsa
Família inseridas no acompanhamento pelo PAIF

O Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculo - SCFV atendeu uma média 
mensal de 1.205 usuários, divididos entre as 
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Social;
Ÿ Serviço de proteção social a adolescentes 

e m  c u m p r i m e n t o  d e  m e d i d a  
socioeducativa de Liberdade Assistida 
(LA) e de Prestação de Serviços à 
Comunidade (PSC).

Alta Complexidade, dependendo da situação 
apresentada e do público atendido. 
 
Proteção Social  Especial  de Média 
Complexidade
São considerados Serviços de Média 
Complexidade aqueles que oferecem 
atendimento às famílias e aos indivíduos 
com direitos violados, mas cujos vínculos 
familiares e comunitários não foram 
rompidos.
Ativ idade conjunta dos CREAS de 
sensibilização da sociedade para o combate 
a  Violênc ia  Sexual  de  c r ianças  e 
adolescentes. 

Atendimentos 

Fonte: CPSB/DPAS/SEMFAS/PMA

Famílias atendidas e acompanhadas pelo
CRAS

11

Total

Média mensal de crianças de O a 6 anos atendidas
pelos Serviços de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos

Média mensal de Crianças/Adolescentes de 7 a 14 
anos atendidas pelos Serviços de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos

Média mensal de Adolescentes 15 a 17 anos 
atendidas pelos Serviços de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos

Média mensal de Idosos atendidos pelos Serviços
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

543

60

591

Atualmente, as entidades conveniadas 
possuem capacidade instalada para atender 
até 522 usuários, divididos entre as faixas 
etárias apresentadas a seguir:

Atendimentos 

Fonte: CPSB/DPAS/SEMFAS/PMA

Capacidade dos serviços ofertados na Rede
Conveniada

86

Total

Crianças de 0 a 6 anos atendidas pelos Serviços de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Crianças/Adolescentes de 7 a 14 anos atendidas
pelos Serviços de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos

Idosos atendidos pelos Serviços de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos

326

30

15

80

Adolescentes

Fortalecimento de Vínculos

Proteção Social Especial - PSE 
A Proteção Social Especial, de caráter 
protetivo,  é composta de ações voltadas 
para famílias e indivíduos que tiveram seus 
direitos violados e os vínculos familiares e 
comunitários fragilizados ou rompidos.
As ações da PSE podem ser de Média ou de 

Fonte: ASCOM/SEMFAS

O CREAS é a unidade pública que oferta 
serviço de proteção especial, especializados 
e continuados, gratuitamente, a família e 
indivíduos em situação de ameaça ou 
violação de direito. Atualmente, Aracaju 
possu i  quatro  CREAS e  neles  são 
desenvolvidos os seguintes serviços:
Ÿ Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Famílias Indivíduos 
(PAEFI);

Ÿ Serviço Especializado em Abordagem 

Fonte: CPSB/DPAS/SEMFAS/PMA

Serviço de Proteção e Atendimento 
Especializado à Famílias Indivíduos (PAEFI)

432

Total

37

13

6

8

Acompanhamentos

Média mensal de casos acompanhados pelo PAEFI

Média mensal de inserções no PAEFI

Média mensal do perfil dos casos que ingressaram
no PAEFI: 0 a 12 anos

8

Média mensal do perfil dos casos que ingressaram
no PAEFI: 13 a 17 anos

Média mensal do perfil dos casos que ingressaram
no PAEFI: 18 a 59 anos

Média mensal do perfil dos casos que ingressaram
no PAEFI: 60 anos

Fonte: CPSE/DPAS/SEMFAS/PMA

Serviço Especializado em Abordagem Social

255

Total

335

Quan�dade de Pessoas Abordadas e Abordagens 

Pessoas Abordadas

Abordagens Realizadas

Fonte: CPSB/DPAS/SEMFAS/PMA

Serviço de Proteção Social 

26

Total

27

57

Adolescentes  em Cumprimento de Medidas
Socio Educa�vas

Adolescentes em cumprimento da LA

Adolescentes em cumprimento de PSC

Adolescentes em cumprimento de Medias
Socioeduca�vas, LA e/ou PSC

Atividade de combate 
e  p r e v e n ç ã o  à 
Vio l ênc i a  Sexua l , 
promovida por equipe 
de profissionais do 
CREAS Viver Legal 
com adolescentes de 
escola da rede pública 
municipal.

Fonte: ASCOM/SEMFAS

faixas etárias, abaixo especificadas:
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feminino, um para mulheres vítimas de 
violência, uma Central Permanente de 
Acolhimento, que realiza atendimento à 
população em situação de rua e uma Casa 
Lar para Idosos de ambos os gêneros.
Além dos serviços acima apresentados, 
Aracaju possui dois convênios com 
organizações não governamentais, sendo 
um para o atendimento a crianças e 
adolescentes em quatro Casas Lares, com 
capacidade instalada para atendimento até 
10 crianças e adolescentes por casa, e um 
convênio para atendimento ao idoso, com 
capacidade instalada para atender até 70 
i do s o s  na  mod a l i d ade  de  Ab r igo 
Institucional.  

Benefícios Eventuais
Os Benefícios Eventuais destinam-se aos 
cidadãos e famílias com impossibilidade de 
a r c a r  p o r  c o n t a  p r ó p r i a  c o m  o 
enfrentamento de contingências sociais, 
cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a 
manutenção do indivíduo, a unidade da 
família e a sobrevivência de seus membros. 
Possuem caráter suplementar e provisório, 
prestados aos cidadãos e às famílias em 
virtude de morte, nascimento, calamidade 
pública e/ou situações de vulnerabilidade 
temporária.
No ano de 2016, foram distribuídos 2.588 
benefícios, sendo: 179  auxílios mortalidade; 
108 auxílios natalidade; 2.286  cestas 
básicas e 15 kits construção, como 
demonstra a tabela abaixo, que se apresenta 
especificando a quantidade de benefícios 
distribuídos por CRAS:

brasileira; contribuir para restaurar e 
preservar a integridade e a autonomia da 
população em situação de rua e promover 
ações para reinserção familiar e/ou 
comunitária.
No ano de  2016 foram real izados 
atendimentos especificados abaixo: 

Além dos CREAS, a Administração 
Municipal oferta atendimento de Média 
Complexidade através do Serviço de 
Proteção Social Especial para Pessoas com 
Deficiência, Idosas e suas Famílias no Centro 
Dia de Referência para Pessoas com 
Deficiência. O Centro Dia tem o objetivo de 
ofertar serviço de proteção social à pessoa 
c o m  d e fi c i ê nc i a  e m  s i t u a ç ã o  d e 
dependência e sua família, por meio de 
acolhida, escuta, informação, orientação e 
oferta de cuidados cotidianos. 
O Centro Dia de Referência para pessoas 
com deficiência é uma unidade de serviço 
referenciada ao CREAS, integrante do SUAS 
e articulado com a Rede do SUS. No ano de 
2016, o serviço acompanhou uma média 
mensal de 35 usuários.
Outro serviço de Média Complexidade em 
funcionamento no município é o Serviço 
Especializado para Pessoas em Situação de 
Rua, através do Centro POP. O serviço 
funciona buscando alcançar os seguintes 
objetivos: possibilitar condições de acolhida 
na rede socioassistencial; contribuir para a 
construção de novos projetos e trajetória de 
vida visando à construção do processo de 
saída das ruas e o alcance da referência 
como sujeitos de direitos na sociedade 

Fonte: ASCOM/SEMFAS

Usuários acompanhados pelo Centro POP
em atividade coletiva

Ações de atendimento especializado realizado
pelo Centro POP

Fonte: CPSE/DPAS/SEMFAS/PMA

1239

Total

118

Atendimento Especializado em Situação de Rua

Média Mensal de Atendimentos Realizados

Pessoas Abordadas

141Abordagens Realizadas

Proteção  Soc ia l  Espec ia l  de  Al ta 
Complexidade
Os serviços de Proteção Social Especial de 
Alta Complexidade são aqueles que 
garantem  a proteção integral, como 
moradia, alimentação e higienização para 
famílias e indivíduos que se encontram em 
situação  de violação de direitos e que 
tiveram seus vínculos familiares rompidos. 
Aracaju possui uma rede de atendimento 
formada por cinco Unidades de Acolhimento 
Institucional, sendo: um Abrigo Institucional 
para crianças de ambos os sexos, um Abrigo 
Institucional para crianças/adolescentes do 
sexo masculino, um Abrigo Institucional 
para crianças e adolescentes do sexo 

Fonte: CPSE/DPAS/SEMFAS/PMA

Serviço de Acolhimento

Média mensal de crianças/adolescentes

Média mensal de idosos

Média mensal de população em situação de rua

Público acompanhado nos Serviços de
Acolhimento Institucional

Média mensal de mulheres ví�mas de violência

Média mensal de pessoas com deficiência (todas
as faixas etárias)

55

8

25

5

9

Qtd
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Cadastro Único para Programas Sociais
No Município de Aracaju, o total de famílias 
inscritas no Cadastro Único até Agosto de 
2016 foi de 74.308, dentre as quais:

Núcleo Técnico
Com o objetivo de qualificar a prestação dos 
serviços, a SEMFAS criou em maio de 2015 o 
Núcleo Técnico, que tem sua ação articulada 
com os Serviços de Proteção Social Básica e 
Especial. A implantação do Núcleo Técnico 
surgiu a partir da necessidade observada 
pela gestão quanto à importância do 
acompanhamento sistemático e regular dos 
casos de usuários dos serviços de 
Assistência Social, com intervenção do 
Poder Judiciário e do Ministério Público. A 
partir de junho de 2016, o Conselho Tutelar 
passou a fazer parte dos grupos de 
discussão e acompanhamento. 

Benefícios Eventuais distribuídos no município

Coordenadoria de PSB

CRAS Jardim Esperança

CRAS António Valença Rollemberg

CRAS Equipe Volante

CRAS Benjamim Alves de Carvalho

CRAS Santa Maria

CRAS Madre Tereza de Calcutá

CRAS Enedina Bonfim dos Santos

CRAS Prof. Gonçalo Rollemberg Leite

Equipamento

Auxílio

C
es

ta
 B

ás
ic

a

Ki
t 

C
on

st
ru

çã
o

Fonte: CPSE/DPAS/SEMFAS/PMA

CRAS Porto D'Anta

CRAS Maria José Menezes Santos

CRAS Risoleta Neves

CRAS Pedro Averan

CRAS Dr. Ca dos Fernandes de Melo

CRAS Carlos Hardman Cortês

CRAS João de Oliveira Sobral

CRAS Terezinha MeiraTotal

33

8

8

3

7

30

8

14

07

1

4

11

4

7

10

10

14

179

-

4

6

10

1

15

10

9

4

6

-

-

3

-

1

29

10

108

-

84

153

67

59

272

97

398

128

132

214

172

39

108

147

86

130

2.286
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Ações desenvolvidas pelo Núcleo Técnico

Ministério Público

Tribunal de Jus�ça

Conselho Tutelar

Total

Fonte: CPSE/DPAS/SEMFAS/PMA

232

294

85

611

Casos em Andamento

Fonte: ASCOM/SEJESP

Seminário “Assistência Social, Violência e 
Sistema de Notificação”

Ações desenvolvidas pelo Núcleo Técnico

17.911

22.273

10.437

Fonte: SEMFAS

Nº de Famílias Faixa Salarial

26.687

Entre R$ 77,00 e R$ 154,00

Entre R$ 154,00 e meio salário mínimo

Acima de meio salário mínimo

até R$ 77,00

Em relação à atualização cadastral, o total 
de famílias com cadastro atualizado é de 
46.943, totalizando uma taxa de atualização 
cadastral de 63%. Destas, 40.688 são 
famílias com renda per capita de até ½ 
salário mínimo.  
A equipe do Cadastro Único também realiza 
ações de busca ativa. Até agosto de 2016 
foram realizadas 143 visitas técnicas.

Programa Bolsa Família- PBF
O Programa Bolsa Família, transferência de 
renda condicionada, beneficiou até agosto 
de 2016, 36.273 famílias, representando uma 
cobertura de 97,7% da estimativa de famílias 
pobres do município. As famílias recebem 
benefícios com valor médio de R$ 139,30 e o 
valor total transferido pelo Governo Federal 

em benefícios às famílias atendidas 
alcançou R$ 5 milhões no mês.
No que concerne às condicionalidades, o 
acompanhamento da frequência escolar, 
com base no bimestre de março de 2016, 
atingiu o percentual de 86,9% para crianças 
e adolescentes entre 6 e 15 anos, o que 
equivale a 31.675 alunos acompanhados em 
relação ao público no perfil, de um total de 
36.438. Para os jovens entre 16 e 17 anos, o 
percentual atingido foi 84,1%, resultando em 
6.295 jovens acompanhados de um total de 
7.481. Já o acompanhamento da saúde das 
famílias, no primeiro semestre de 2016, 
atingiu o percentual de 58%. Este percentual 
equivale a 19.673 famílias de um total de 
33.787 que compunham o público no perfil 
para acompanhamento da área de saúde do 
município.
Dentre as ações desenvolvidas referentes à 
Política de Habitação de Interesse Social, até 
agosto de 2016, destacam-se:
Ÿ Acompanhamento técnico para processo 

licitatório da Gestão Condominial do 
Empreendimento Zilda Arns, Programa 
Minha Casa Minha Vida – PMCMV, com 
144 unidades habitacionais;

Ÿ Acompanhamento técnico dos processos 
licitatórios para o trabalho do Pós-Morar 
nos empreendimentos: Residencial 
Vitória da Resistência, no Bairro 
L a m a r ã o ,  c o m  4 1 0  u n i d a d e s 
habitacionais ;  Residencial  Jaime 
Norberto - PMCMV com 369 unidades 
habitacionais e o Projeto Técnico Social – 
PTS; do Residencial Santa Maria Vida 
Nova - PMCMV,  com 468  unidades 
habitacionais, sendo este último a ser 
entregue;
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1.259 famílias com o Auxílio Moradia no 
Município de Aracaju. 

ESCRITÓRIO POPULAR
Tem por finalidade assegurar o direito das 
famílias com renda mensal de até três 
salários mínimos, residentes em áreas 
urbanas do Município de Aracaju, à 
assistência técnica pública e gratuita para 
os projetos de arquitetura e de engenharia 
civil, como parte integrante do direito social 
à moradia.
Esta ação governamental objetiva:
Ÿ Atender às famílias direcionadas pelos 

Centros de Referência de Assistência 
Social – CRAS da região onde está 
localizada sua moradia, residentes em 
áreas de urbanização consolidada e em 
a s s e n t a m e n t o s  p a s s í v e i s  d e 
regularização urbana ou fundiária da 
habitação;

Ÿ Desenvolver projetos que visem sanar as 
causas de insalubridade e insegurança, a 
inexistência de padrões mínimos de 
habitabilidade ou inadequação da 
quantidade de cômodos para o número de 
integrantes da família;

Ÿ Garantir projetos com qualidade espacial 
e ambiental, individualizado, respeitando 
as intenções estéticas, o local e as 
condições e necessidades das famílias 
atendidas; 

Ÿ Garantir a assistência técnica gratuita 
para ações de regularização da moradia e 
do terreno, efetuar ajustes urbanísticos e 
fazer a reforma arquitetônica necessária 
para dar condições dignas de uma 
moradia;

Ÿ Elaborar projetos visando minimizar as 

Ÿ Acompanhamento do Trabalho Técnico 
Social junto à empresa terceirizada 
vencedora do processo licitatório das 58 
Unidades Habitacionais no Bairro 17 de 
Março;

Ÿ Execução de Trabalho Técnico Social em 
410  un idades  hab i tac iona i s  do 
Residencial Vitória da Resistência no 
Bairro Lamarão;

Ÿ Visitas e acompanhamentos dos 
Empreendimentos do PMCMV – Recurso 
Fundo Arrendamento Residencial (FAR): 
Residencial Santa Maria Vida Nova, no 
Bairro Santa Maria;

Ÿ Acompanhamento da realização de 
40.362 inscrições para o processo 
seletivo do Empreendimento Vida Nova 
Santa Maria e sorteio de 107 cadastros 
que serão beneficiários para unidades 
habitacionais e 32 cadastros reservas 
(referente ao acréscimo de 30%, 
conforme portaria nº 595/2013 do 
Ministério das Cidades);

Ÿ Atendimento e acompanhamento às 
1 .449 famí l ias  beneficiár ias  dos 
empreend imentos  hab i tac iona i s 
entregues e/ou em processo de entrega 
pela SEMFAS; 

PRÓ-MULHER, PRÓ-FAMÍLIA: MAIS 
SAÚDE, MAIS VIDA
A Administração Municipal realizou um 
evento do Programa Pró-Mulher, Pró-
Família: Mais Saúde, Mais Vida no Bairro 
Olaria, abrangendo as comunidades: Santa 
Gleide, São Carlos, Conjunto Maria do 
Carmo, Veneza e adjacências, totalizando 
atendimento a cerca de 215 mulheres, 
ofertando os seguintes serviços: consultas 
médicas, atendimento oftalmológico e a 
real ização de exames (c itológicos , 
glicemia/controle de pressão arterial, 
transvaginal, HIV e Sífilis).

AUXÍLIO MORADIA
No ano de 2016 foi atendida uma média de 

Fonte: ASCOM/SEMFAS

Residencial Santa Maria Vida Nova/Santa Maria
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condições da “SAÚDE URBANA” com 
ações de combate à precariedade 
técnico-construtivas das habitações e da 
ocupação de áreas de risco e ambientais;

Ÿ Universalizar a assistência de maneira 
difusa e pulverizada no território da 
cidade de Aracaju, qualificando a 
moradia no bairro em que as famílias já 
vivem e no qual já tem suas relações 
sociais e culturais, excetuando- se as 
famílias localizadas em áreas de risco ou 
impróprias para ocupação residencial.

A Fundação Municipal de Formação para o 
Trabalho - FUNDAT, vinculada à SEMFAS, 
tem como principal finalidade  viabilizar o 
empoderamento social e econômico das 
pessoas em situação de vulnerabilidade 
social da nossa capital, por meio da 
qualificação profissional para o emprego e 
com ações de empreendedorismo. 

PROGRAMA FUNDAT MAIS

1 - MAIS QUALIFICAÇÃO
A fim de  proporc ionar  acesso  ao 
conhecimento em busca de melhoria na 
qualidade de vida dos cidadãos aracajuanos, 
sobretudo aqueles que estão em situação de 
desvantagem social e econômica, a 
Administração Municipal tem atuado em 
d u a s  v e r t e nte s :  d i s s e m i n a n d o  a 
aprendizagem para quem deseja ingressar 
no mercado formal e possibilitando que uma 
parcela da população desenvolva novas 
habilidades empreendedoras a partir do 
talento de cada pessoa. 
Voltada para a qualificação profissional, nos 
quatro anos, a atual gestão, através da 
FUNDAT, disponibilizou 56.665 vagas para 

qualificação e capacitação dos aracajuanos, 
através dos cursos gratuitos de formação 
inicial e continuada, bem como através dos 
cursos livres de curta duração, sendo 
disponibilizadas 15.371 vagas até setembro 
de 2016, conforme tabela abaixo.
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Comparativo anual do Programa mais Qualificação
2014 2015

7.621

296

-

-

141

3.835

2.190

100

-

-

5.128

1.559

-

-

390

3.920

-

1.447

1.517

80

333

40

117

688

8.510

-

1.291

2.091

-

-

-

-

496

7.143

1.201

625

5.091

40

2016 Total2013

12.829

2.188

40

117

1.715

23.408

1.201

5.553

8.799

40

14.183

Fonte: DIRFOP/FUNDAT    *Dados acumulados até o mês de Setembro

PRONATEC-MDS

PRONATEC-Mtur

PRONATEC-MMA

PRODETUR

PROGRAMA DE GRATUIDADE

CURSOS LIVRES

OFICINAS

CURSOS (PAS-ALIMENTO SEGURO)

PALESTRAS/SEMINARO/WORKSHOP

GESTÃO EMPREENDEDORA

PROGRAMA DO IGD-M

SUB-PROGRAMA

TOTAL GERAL

-

-

13.961

-

-

13.150

-

15.371

775

56.665

775

Ressalte-se, ainda, que todos os cursos 
foram oferecidos para os aracajuanos que 
tenham a partir de 16 anos, independente da 
escolaridade, e que sejam cadastrados ou 
estejam em processo de cadastramento no 
Cadastro Único das Famílias - CADÚNICO.
Ainda no tocante à qualificação, a FUNDAT 
promoveu, em julho de 2016, o lançamento 
do “Projeto Curta Aracaju”. A ação almeja 
permitir a entrada dos jovens de baixa renda 
na área cinematográfica, por meio da 
realização de curta metragem de caráter 
educacional, possibilitando o aprendizado 
em todas as etapas de uma produção 
audiovisual: roteirização, operação de 
câmera, produção, figurino, iluminação e 
captação de imagem e áudio. O projeto conta 
com a execução e certificação do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial - 
SENAC, e sem nenhum custo para a 

Prefeitura de Aracaju. 
Os resultados deste projeto foram 
apresentados na I Mostra Educativa Curta 
Aracaju, realizada, em novembro último, no 
Centro Cultural de Aracaju. Na ocasião, os 
curtas-metragens produzidos pelas equipes 

foram exibidos e os alunos receberam os 
certificados pelo trabalho desenvolvido.
Em agosto e setembro, a FUNDAT realizou 
três solenidades de encerramento de cursos 
de formação inicial e continuada para 
celebrar a conclusão de 28 turmas ofertadas 
em parceria com o SENAC. Ao todo, 450 
alunos foram certificados nos seguintes 
cursos de capacitação: Manicure e Pedicure, 
Agente de Limpeza e Conservação, 
Maquiador, Educação Empreendedora e 
Financeira, Informática Básica, Zelador, 
Montador e Reparador de Computadores, 
Operador de Telemarketing, Frentista, 
Vitrinista, Massagista, Depilador, Auxiliar de 
Cozinha e  Auxi l iar  de Instalações 
Hidráulicas. Os recursos financeiros, cuja 
gestão ficou ao encargo da SEMFAS, foram 
o r i u n d o s  d o  Í n d i c e  d e  G e s t ã o 
Descentralizada - IGD, uma ferramenta 
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adotada pelo Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome - MDS para 
viabilizar estados e municípios a investirem 
em atividades voltadas à gestão do 
Programa Bolsa Família e do Cadastro 
Único. 
Por ser vinculada à SEMFAS e ser a entidade 
da Administração Municipal responsável 
pelas políticas públicas municipais de 
formação para o trabalho e geração de 
renda, sobretudo para a parcela mais pobre 
da população, a  FUNDAT integra esse 
programa de qualificação com o propósito 
de acompanhar a execução pedagógica dos 
cursos ofertados pelo Senac, desde a 
mobilização do público até a entrega de 
certificados, conforme estabelece o Termo 
de Cooperação Técnica 01/2016, firmado 
entre a SEMFAS e a FUNDAT. 

Fonte: ASCOM/FUNDAT

Solenidade de Formatura

Solenidade de Formatura

Projeto de Capacitação de Guardadores de 
Veículos
Em março, a FUNDAT certificou 41 
guardadores de carro que participaram das 
oficinas de Atendimento com Qualidade e 
Marketing Pessoal. A ação ocorreu em 
parceria com a Secretaria Municipal da 
Defesa Social e da Cidadania - SEMDEC, a 
fim de aperfeiçoar o serviço desempenhado 
por esses profissionais, popularmente 
conhecidos como “flanelinhas”. Além da 
entrega dos certificados, a SEMDEC 
disponibilizou coletes de identificação, para 
que os alunos egressos das oficinas 
atuassem próximos aos parquímetros da 
cidade.

oficina de orientação profissional, mutirão 
de corte de cabelo, escova, depilação, 
manicure, maquiagem e massagem, entre 
outras atividades de caráter transversal.  
Em cada edição, discentes dos cursos da 
área de gastronomia, confeiteiro, doces e 
salgados aplicaram os conhecimentos 
preparando os lanches que foram servidos 
para os demais alunos e instrutores 
participantes do evento. 

Certificação dos guardadores de carros

Fonte: ASCOM/FUNDAT

Projeto FUNDAT em Ação
Trata-se de um programa pedagógico 
destinado à realização de atividades de 
extensão, para as comunidades atendidas 
pelas Unidades da FUNDAT e equipamentos 
dos CRAS onde ocorreram os cursos de 
qualificação profissional, por meio do qual 
foram realizadas práticas pedagógicas/ 
vivências profissionais dos cursos do eixo 
Meio Ambiente e Saúde do convênio IGD, 
palestras de educação empreendedora, 

Fundat em Ação no Bairro Porto D´Antas 

Bairro Santos Dumont 

Bairro Jardim Centenário 

Fonte: ASCOM/FUNDAT

Fonte: ASCOM/FUNDAT
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qualificação, em maio, a atual gestão 
entregou 300 certificados aos feirantes e 
vendedores ambulantes que participaram 
do curso de Implantação Orientada do 
Programa Alimentos Seguros – PAS, 
ministrado pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial - SENAC. A ação 
contou com a parceria do Instituto Nacional 
do Seguro Social - INSS com palestras sobre 
orientações previdenciárias, com o Banco do 
Nordeste do Brasil S.A. – BNB, através da 
linha de crédito para capital de giro, e o 
apoio da Empresa Municipal de Serviços 
Urbanos - EMSURB e da Coordenação de 
Vigi lância Sanitár ia da Secretaria 
Municipal da Saúde - COVISA/SMS.
Vale destacar que, do início da atual gestão 
até setembro de 2016 foram capacitadas 
5.716 pessoas. De acordo com a Vigilância 
Sanitária Municipal, as fiscalizações a 
vendedores ambulantes pós-capacitação 
resu l ta ram na  apreensão  ze ro  de 
mercadorias nos eventos públicos, a 
exemplo do Forró Caju e do Revéillon, o que 
d e m o n s t r a  q u e  a s  c a p a c i t a ç õ e s 
proporcionaram resultados positivos para a 
população.

2 - PROGRAMA MAIS RENDA 
Trata-se de um programa estruturante da 
FUNDAT visando à execução de ações 
voltadas à geração de renda por meio de 
fomento às atitudes empreendedoras, 
sobretudo para a formalização do pequeno 
negócio.

Projeto Acolhe Aracaju
No que diz respeito ao Projeto “Acolhe 
Aracaju”, as ações da FUNDAT resultam da 
parceria firmada entre o Governo Federal e o 
Município de Aracaju, por meio da SEMDEC, 
no âmbito do Programa “Crack é Possível 
Vencer”. O objetivo do projeto é capacitar 
pessoas usuárias de álcool e outras drogas 
que vivem em situação de rua, beneficiários 
do Programa, de modo a prepará-los para o 
mercado de trabalho e reinseri-los na 
sociedade. 

Projeto Mulher Cidadã
Executado em parceria com o Tribunal de 
Justiça de Sergipe - TJSE, através da sua 
Coordenadoria da Mulher, o projeto tem 
como foco contribuir para a autonomia da 
mulher vítima de violência doméstica e 
familiar, por meio da oferta de cursos 
profissionalizantes, bem como dos serviços 
de orientação profissional com o propósito 
de favorecer a independência, a liberdade e a 
auto-suficiência dessas mulheres.

Projeto Qualificação Alimento Seguro
Da ndo  c o nt i nu id ade  à s  aç õe s  de 

Fundat em Ação no CRAS Gonçalo Rollemberg 

Fonte: ASCOM/FUNDAT

Fonte: ASCOM/FUNDAT

Entrega de Certificados a Feirantes e 
Ambulantes 

Comparativo anual do Programa mais Renda

Informações MEI/Linha de crédito

Fonte: DIREC/ FUNDAT   *Dados acumulados até setembro

Vertente

Diligência Prévia

Palestras/Seminários/Workshop

Atendimentos

Formalização MEI

2013 2014 2015 *2016 Total

Ano / Beneficiado

-

100

-

-

-

-

1.517

-

45

2.621

-

2.091

-

99

-

78

5.091

5.541

94

-

8.799

78

5.541

238

2.621

Projeto de Economia Solidária
Em maio, a Prefeitura de Aracaju promoveu 
o lançamento das “Feiras de Artesanato e 
Comidas Típicas”, fruto de uma iniciativa 
entre a FUNDAT e a Secretaria Municipal da 
Indústria Comércio e Turismo - SEMICT, 
que contou com o apoio da COVISA, da 
EMSURB e da Guarda Municipal de Aracaju 
- GMA. Ao todo, 183 comerciantes de 
alimentos e peças artesanais, capacitados 
através da FUNDAT, passaram a ter a 
oportunidade de expor seus produtos e obter 

Fonte: ASCOM/FUNDAT

Lançamento das Feiras de Artesanato e
Comidas Típicas 
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Empreendedor, todos os serviços que são 
pré-requisitos para a abertura de um 
negócio, tais como: serviços de linha de 
c réd i to ,  fo rma l i zação  pa ra  mic ro 
empreendedor individual, acompanhamento 
do processo de diligência prévia através de 
parceria com órgãos responsáveis e auxílio 
para desburocratizar os processos para 
liberação do alvará de funcionamento. Os 
consultores técnicos da FUNDAT atuam 
como agentes  de  desenvolv imento 
orientando, desde o início, na relação da 
documentação e acompanhando todo o 
processo de abertura e desenvolvimento do 
negócio.
Nos quatro anos da atual administração 
foram aprovadas aproximadamente R$ 614 
mil de propostas para abertura do pequeno 
negócio. 
Em agosto de 2016, as ações da Casa do 
Empreendedor foram ampliadas para a 
unidade da FUNDAT localizada no Bairro 
Santa Maria com os serviços de linha de 
c réd i to ,  fo rma l i zação  pa ra  mic ro 
empreendedor individual, atendendo aos 
alunos dos cursos de geração de renda da 
referida unidade, dos CRAS e dos parceiros 
no bairro, como também os pequenos 
comerciantes da região. Dentre os serviços, 
conta-se com oficinas de vendas e 
empreendedorismo, palestras de orientação 
de serviços através dos técnicos do 
CREDPOVO - Um Banco para Todos.
Vale ressaltar também a formalização de 94 
micro-empreendedores individuais, até 
setembro de 2016, os quais deixaram a 
informalidade e passaram a contribuir com 
a receita do município. 

3 - PROGRAMA MAIS TRABALHO
O programa tem por finalidade inserir o 
cidadão aracajuano no mercado de trabalho. 
No contexto deste programa destaca-se a 
Agência do Trabalhador, funcionando no 
CATE, que tem como principais objetivos: 
intermediar mão-de-obra para egressos dos 
cursos e  c idadãos desempregados ; 
e n c a m i n h a r  i n t e r e s s a d o s  à 
profissionalização; realizar oficinas de 
elaboração de currículo e postura em 
entrevistas de emprego; realizar estudos 
estatísticos; coletar informações junto a 
empresas parceiras no tocante a realização 
de cursos ;  manter  reg istros  sobre 
empregabilidade no Município de Aracaju e, 
especialmente, o serviço de orientação 
vocacional por meio de oficinas vinculadas 
aos cursos ofertados pela FUNDAT. 
Dentre muitas ações desenvolvidas pela 
Agência do Trabalhador no decorrer de 
2016, destaca-se a intermediação de mão de 
obra para a empresa contratada para os 
serviços de limpeza pública, totalizando 
mais de 800 pessoas, além do recrutamento 
de 1.720 candidatos para o processo seletivo 
que buscou interessados em diversas 
funções para uma rede do segmento 
atacadista. 
Após a intermediação feita pela Agência do 
Trabalhador, até setembro de 2016, foram 
encaminhadas 7.271 pessoas ao mercado de 
trabalho, que somadas aos anos anteriores 
total izam mais de 57.000 pessoas 
participantes dessa ação. 
Com o intuito de facilitar a vida do cidadão 
aracajuano foram emitidas 2.533 Carteiras 
de Trabalho e Previdência Social - CTPS e 
cadastrados 17.818 currículos no balcão de 

retorno financeiro nos seguintes locais: 
Mirante da 13 Julho, Praças Fausto Cardoso 
e General Valadão e nos Bairros Industrial, 
Inácio Barbosa e Aruana. 

Palestra voluntária com o Chef Lúcio Mauro 
na Casa da Doméstica
Destaque-se ainda o curso de Culinária 
Trivial realizado na Casa da Doméstica, em 
setembro, que contou com a presença do 
chef de cozinha e empreendedor Lúcio 
Mauro, coordenador do EMPRETEC Sergipe 
e avaliador da 2ª edição do MasterChef 
Brasil, que ministrou uma palestra sobre 
marmitaria. O seminário EMPRETEC é uma 
metodologia da Organização das Nações 
Un i d a s  –  O N U ,  v o l t a d a  p a r a  o 
desenvolvimento de características de 
comportamento empreendedor e para a 
identificação de novas oportunidades de 
negócios, promovido em cerca de 34 países. 
No Brasil , o EMPRETEC é realizado 
exclusivamente pelo SEBRAE. 

Centro de Apoio ao Trabalhador e 
Empreendedor – CATE 
O CATE, órgão vinculado à FUNDAT, é 
responsável por oferecer, através da Casa do 

Palestra ministrada pelo Chef Lúcio Mauro

Fonte: ASCOM/FUNDAT
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desempenha papel de grande e relevante 
importância na condução das políticas 
públicas concernentes a obras e serviços de 
engenharia de diversas áreas de atuação do 
poder público, incluindo áreas de moradia, 
de lazer, da acessibilidade, de trânsito, 
dentre outras. Além da execução de obras, 
coube também a manutenção da malha 
viária, limpeza de canais, regularização de 
terrenos de marinha, regularização de 
imóveis de baixa renda sem que seus 
proprietários pagassem por esses serviços, 
inclusive elaboração de planta, projetos e 
urbanização de praças. 
OBRAS CONCLUÍDAS EM 2016

atendimento, de forma presencial, eletrônica 
e via sistema app mobile (android).
A Agência do Trabalhador também oferece 
às empresas parceiros espaço para 
realização das etapas de seus respectivos 
processos de seleção, quando estas não 
dispõem de local correspondente. 

Serviços Realizados através do Programa
mais Trabalho

Fonte: DIREC/ FUNDAT   *Dados acumulados até setembro

Vertente
2013 2014 2015 *2016 Total

Ano / Beneficiado

Emissão de CTPS

Pessoas Encaminhadas

Vagas Captadas

Solicitação Empresas Parceiras

Solicitação Empresas Novas

Currículos On-line

Currículos no balcão de atendimento

-

14.897

3.815

51

-

-

19.870

633

16.544

2.191

68

-

638

20.680

3.289

19.100

2.205

58

-

7.478

23.473

2.533

7.271

1.875

102

39

-

17.818

6.455

57.812

10.086

279

39

8.116

81.841

4 - PROGRAMA MAIS CONTROLE
A Gestão Administrativa e Financeira da 
Fundação está direcionada para orientar e 
garantir o suporte necessário às áreas 
técnica e operacional do órgão, cujas ações 
finalísticas de qualificação profissional, 
geração de emprego e desenvolvimento de 
atitudes empreendedoras, resultam no 
atendimento das demandas do município e, 
por conseguinte, das necessidades da 
população. 
Para tanto, implantou a Agenda 3P na 
Administração Pública, por meio de uma 
comissão de servidores não remunerada, 
que tem como propósito realizar ações de 
orientação ao controle, reutilização de 
materiais e minimização dos desperdícios. 

5.2 – RESULTADOS DE INFRAESTRUTURA 
E URBANISMO

5.2.1 – OBRAS E SANEAMENTO BÁSICO

No decorrer de 2016, a atual gestão, através 
da Secretaria Municipal da Infraestrutura - 
SEMINFRA, executou diversas obras 
estruturantes que proporcionaram melhores 
condições de infraestrutura e mobilidade 
urbana ,  de  saneamento bás ico ,  de 
habitabilidade, de saúde, de educação, de 
lazer e de convivência para população 
aracajuana. Frise-se, ainda, as ações de 
apoio e somação de esforços na realização 
das obras públicas de cunho municipal 
desenvolvida pela EMURB, entidade 
v incu lada  a  e s ta  Sec re ta r i a ,  que 
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Praça dos Esportes e da Cultura - Bairro 17
de Março
Ainda no tocante a área de lazer, a Adminis-
tração Municipal investiu cerca de R$2,7 mi-
lhões na construção da Praça dos Esportes e 
da Cultura no Bairro 17 de Março. A praça 
abrange uma área de mais de 7 mil metros 
quadrados, composta de dois blocos com bi-
blioteca pública, telecentro, pista de skate, 
cineteatro, duas salas multiuso, auditórios, 
um CRAS, além de sanitários com adequa-
ções para pessoas com necessidades espe-
ciais. No local, ainda foram construídos um 
ginásio de esportes coberto com arquiban-
cada, quadra de areia, Espaço Criança com 
parque infantil, aparelhos de ginástica, ram-
pa de acesso e passeio. A obra é fruto da par-
ceria entre o Município de Aracaju e o Go-
verno Federal, através de recursos do Pro-
grama de Aceleração do Crescimento – PAC2.

Canal Costa do Sol – Zona de Expansão
Visando solucionar os alagamentos na Zona 
de Expansão, a atual gestão construiu o 
Canal Costa do Sol, localizado entre os 
Bairros Atalaia e Aeroporto, Zona Sul da 
capital. Orçada em R$ 7 milhões, a obra foi 
realizada com recursos do Governo Federal, 
por meio do PAC 2, com contrapartida do 
município. A obra contemplou a rede de 
drenagem da região, captando maior volume 
de águas das chuvas, aumentando a 
capacidade de escoamento e coibindo a 
formação de pontos de alagamentos. Além 
disso, também interligou o Costa do Sol com 
o Canal Beira Mar, consolidando assim, a 
macrodrenagem da região sul da cidade e 
cobrindo parte da Zona de Expansão.

Calçadão Formosa Aracaju - Bairro 13 de 
Julho
Merece destaque a Urbanização da Praia 
Formosa, localizada no Bairro 13 de Julho 
com investimentos aproximados de R$ 4 
milhões.  Trata-se de um moderno projeto 
urbanístico que conciliou responsabilidade 
social e ambiental, criando mais um cartão 
postal composto de área de contemplação e 
espaços de vivência coletiva. A obra 
abrange uma área de 20 mil metros 
quadrados e possui uma praça, posto 
policial, túnel d'água, jardim vertical e 
espaço de convivência sombreado, pontos de 
internet gratuita espalhados em locais 
estratégicos. O local tem cerca de 1,5 mil 
metros quadrados destinados a ciclovias, 
além de mais de meio quilômetro de 
gramíneas e plantas de pequeno porte que 
enriquece o paisagismo. 
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Creche-Escola José Calumby – Bairro 17 de 
Março
No tocante à área educacional, os moradores 
do Bairro 17 de Março ganharam um 
moderno prédio que abriga a Creche-Escola 
Pró-infância José Calumby, um marco nas 
políticas articuladas de Infraestrutura e 
Educação, beneficiando diretamente as 
mães e pais que precisam trabalhar. Orçada 
em mais de R$ 2,4 milhões, a nova creche 
tem ambientes  e s senc ia i s  pa ra  a 
aprendizagem das crianças, como: salas de 
aula, bibliotecas, sanitários, fraldários, 
recreio coberto, refeitório, entre outros 
ambientes que permitem a realização de 
atividades pedagógicas, recreativas, 
esportivas e de alimentação, além das 
administrativas e de serviços. 

Infraestrutura do Loteamento - Aruana
Graças ao empenho da atual gestão, a 
paisagem do Loteamento Aruana se 
transformou e agora a realidade é outra, com 
r u a s  a s f a l t a d a s ,  e qu i p a d a s  c o m 
esgotamento sanitário e rede de drenagem. 
Os investimentos totalizam mais de R$ 13 
milhões, conveniados entre a Prefeitura de 
Aracaju e o Governo Federal, através do PAC 
2  e contemplarão cerca de 30 ruas.

Unidade Básica de Saúde (UBS) Amélia 
Leite - Suissa
Os investimentos em construções, reformas 
e manutenção nas unidades de Saúde 
realizadas pela atual gestão tem refletido na 
satisfação das pessoas. No caso da Unidade 
Básica de Saúde - UBS Amélia Leite, 
localizada no Bairro Suissa, a obra foi 
concluída. Na construção foram investidos 
aproximadamente R$ 700 mil, fruto de 
convênio firmado entre o Município de 
Aracaju e o Governo Federal.

Outras importantes obras concluídas no 
transcorrer deste ano, foram: Reforma do 
Centro de Referência e Assistência Social 
Terezinha Meira; Reforma do Abrigo Caçula 
Barreto; Reforma do Abrigo Sorriso; 
Construção de Travessias de Pedestres ao 
longo do Calçadão da Avenida Beira Mar; 

Adaptação e Adequação do Prédio da 
Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ.

OBRAS EM ANDAMENTO 2016
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Loteamento Jardim Petrópolis
Mais um local da capital está sendo 
beneficiado pelo Governo Municipal com 
infraestrutura e saneamento básico. Um 
sonho antigo dos moradores do Loteamento 
Jardim Petrópolis, localizado no Bairro 
Santo Antônio. Com a conclusão desta obra, 
o Loteamento Jardim Petrópolis terá ruas 
com rede de drenagem e pavimentação, 
respeitando as exigências sanitárias e de 
saneamento em vias públicas. Serão 
investidos cerca de R$ 530 mil conveniados 
com o Governo Federal. Atualmente, os 
serviços concentram-se na implantação das 
galerias subterrâneas que captarão as águas 
pluviais .  Apenas na Zona Norte ,  a 
Administração Municipal investiu mais de 
R$ 70 milhões em obras, na Saúde, 
Educação, Urbanização, Lazer, Esporte e 
Cultura e valorização do cidadão.

Ponte do Imperador
Investir na melhoria dos equipamentos e 
produtos turísticos gera um consequente 
fluxo de pessoas, que chegam para conhecer 
e contemplar a paisagem. Este é o propósito 
da atual administração ao revitalizar a 
Ponte do Imperador, um cartão-postal 
tradicional localizada às margens do Rio 
Sergipe. 

Orçada em aproximadamente R$ 400 mil 
em recursos conveniados, a obra continua 
avançando com celeridade e rigor técnico. 
Além da restauração e reforço da parte 
inferior, onde estão sendo removidas partes 
c o m  fe r r u g e m ,  o s  e qu i p a me nto s 
arquitetônicos que embelezam a ponte 
começam a receber os primeiros serviços de 
remoção de sujeiras. 

Praça Fausto Cardoso
Outra importante obra em andamento é a 
revitalização dos equipamentos artísticos e 
arquitetônicos da Praça Fausto Cardoso, 
valorizando ainda mais um dos cartões 
postais mais conhecidos e visitados de 
Aracaju. A conclusão da obra, com 
investimentos na ordem de R$ 550 mil, 
permitirá aos aracajuanos voltar a 
frequentar um espaço de vivência coletiva 
que possui as marcas da História da capital 
sergipana. Além desses investimentos, a 
atual gestão continua trabalhando na 
Acessibilidade do Entorno da Avenida Paulo 
VI; Infraestrutura do Bairro Farolândia; 
Reforma e Adaptação do Prédio do CREAS 
Maria Pureza; Reforma e Ampliação do 
CRAS Antônio Valença Rollemberg; 
Reforma e Ampliação da EMEF Carvalho 
Neto; Urbanização da Praça da Rua Tenente 
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ILUMINAÇÃO PÚBLICA
A partir da transferência dos ativos da 
iluminação pública para os municípios, 
conforme a Resolução Normativa nº 
414/2010 da Agência Nacional de Energia 
Elétrica - ANEEL, e que englobam projeto, 
implantação,  expansão,  instalações , 
manutenção e consumo de energia, a 
Prefeitura de Aracaju tem buscado atender 
todas as demandas e não comprometer o 

Antônio Pitanga; Reforma nos Prédios do 
Conselho Tutelar dos 4º e 5º Distritos.

atendimento ao cidadão. Inicialmente o 
desafio foi equacionar um déficit de cerca de 
17% do parque de i luminação ,  que 
apresentava problemas na quantidade de 
lâmpadas, reatores, relés e luminárias, 
bastante danificadas e envelhecidas. 

Desde 2015, o Município de Aracaju passou 
formalmente a responder pela rede pública 
de iluminação e a atual administração já 

investiu cerca de R$ 10 
m i l h õ e s .  No  p r i m e i r o 
contrato, que vigorou até 
se tembro  de  2015 ,  fo i 
investido um total de mais de 
R$ 3 milhões. A partir de 
outubro foi firmado um novo 
cont rato  de  “Gestão  e 
Manutenção em toda Rede de 
I luminação  Públ ica  da 
Cidade de Aracaju”, cujo 
valor total é de R$ 7,6 
milhões vigente para 24 
meses. 

O objetivo é atender mais de 
52 mil pontos de iluminação 
distribuídos pelos 40 bairros. 
O s  i nv e s t i m e n t o s  n a 
manutenção e melhoria na 
iluminação pública, bem 
como o  pagamento  do 
consumo de energia elétrica 
para tal fim, estão sendo 
realizados com recursos da 
Contribuição para o Custeio 
do Serviço de Iluminação 
Pública – COSIP.

Infraestrutura no Loteamento Barroso – 
Bairro Farolândia
A Administração Municipal está executando 
serviços de drenagem e pavimentação no 
Loteamento Barroso, localizado no Bairro 
Farolândia. Serão investidos mais de R$ 4 
milhões em recursos conveniados entre o 
Governo Municipal e o Governo Federal, que 
beneficiarão cerca de 14 ruas que 
necessitam de saneamento básico. 

Outras Obras em Andamento
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S E R V I Ç O S  D E  M A N U T E N Ç Ã O 
CONTÍNUOS
Até setembro de 2016, a Administração 
executou aproximadamente 98 mil metros 
quadrados de serviços de tapa-buraco, 21 
mil metros quadrados de recapeamento 
asfáltico e 3 mil metros quadrados de 
serviços em drenagem em várias artérias de 
Aracaju.

Para obter maior economia e agilidade nas 
obras executadas na capital, a Prefeitura 
Municipal de Aracaju mantém duas usinas 
de produção de asfalto, ambas operadas 
pela EMURB. Na usina são produzidas, 
diariamente, de 70 a 100 toneladas de 
Concreto Betuminoso Usinado à Quente - 
CBUQ. 

DRENAGEM

USINA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

TAPA-BURACO
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FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE 
ABRIGOS DE ÔNIBUS

Foram implantados pela SMTT até 
setembro deste ano, 202 abrigos de parada 
de ônibus, em vários locais da cidade

IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CRUZAMEN-
TOS SEMAFORIZADOS

5.2.2 – MOBILIDADE E TRANSPORTE

No primeiro semestre de 2016 foram 
convocados, do último concurso público, 60 
novos agentes de trânsito, todos com curso 
de formação realizado por instrutores da 
própria SMTT, reforçando o efetivo da 
autarquia na educação e fiscalização de 
trânsito.

Houve participação nas Campanhas de 
Educação no Trânsito, através de: Passeio 
Ciclístico, Laço Branco, Semana Nacional de 
Trânsito, Coffee Breack Nordestino, 
Comemoração ao dia do Agente de Transito, 
Semana da Criança com visita a orfanatos e 
entrega de Presentes, Maio Amarelo 
(campanha de educação do transito), entre 
outros.

READEQUAÇÃO DE CRUZAMENTO 
SEMAFORIZADO

Avenida Presidente Tancredo Neves x José 
Olino
Avenida Augusto Franco x Gonçalo 
Rollemberg Leite
Avenida Augusto Franco x Desembargador 
Maynard

Dia do agente de trânsito

Qtd

05

124

58

03

39

18

375

158

850

121

Análise das Solicitações Externas

Fonte: SMTT/PMA

Solicitações Externas

Análise de RIV (Relatório de Impacto de Vizinhança):

Análise de interdição de vias

Projetos quanto à acessibilidade, estacionamento e
sistema viário (Análise Prévia

Laudo de vistoria de estacionamento

Declaração de aceitação

Diretrizes de uso do solo

Ouvidorias

Indicações da Câmara Municipal de Aracaju

Solicitações através de Protocolo

Parecer Técnico

Fonte: ASCOM/SMTT

Av. Dr. José Thomaz D'Ávila Nabuco - JTD06

Av. Mário Jorge - MJ05 

Fonte: ASCOM/SMTT

Reprodução Google Maps

Avenida Tancredo Neves x Toyota 

Avenida Tancredo Neves x Toyota 

Foto: Jairo Vieira
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OPERACIONALIZAÇÃO DA CENTRAL DE 
INTELIGÊNCIA DE TRANSPORTE E 
TRÂNSITO - CITT 

Com operação e monitoramento de trânsito 
através de 15 câmeras até Maio/2015 
(término do contrato), somadas a 57 
c â me r a s  ac o p l ad a s  no s  r ad a r e s . 
Atendimento à comunidade com a 
desobstrução de calçadas, estacionamentos, 
acidentes de trânsito, carga e descarga e 
diversos.

INSERÇÃO DE APLICATIVO PARA 
CONCILIAÇÃO EM ACIDENTES DE 
TRÂNSITO EM CONVÊNIO COM TJSE. 

Projeto de inserção do Sistema de 
Notificação Eletrônica- SNE, em conjunto 
com DENATRAN, conforme Lei 13.281/2016.

IMPLANTAÇÃO DE FAIXAS EXCLUSIVAS 
DE ÔNIBUS NOS PRINCIPAIS COR-
REDORES

Quantidade em m²�: 5.528,64.

permitem ações em pontos críticos onde há 
mais casos de acidentes e de excesso de 
velocidade, bem como o desrespeito às 
normas de trânsito. 

Operação e Fiscalização através do Sistema 
de identificação veicular, diminuindo o 
tempo de triagem na abordagem.

Curso de Conciliação em Acidentes de 
Trânsito: Em convênio realizado com o 
Tribunal de Justiça de Sergipe, cerca de 200 
agentes de trânsito foram habilitados como 
conciliadores em acidentes de trânsito, 
u s a ndo  te c no l o g i a  de  a p l i c a t i vo 
desenvolvido pela SMTT e TJSE, onde após 
acordo firmado entre as partes envolvidas 
no acidente, é expedido termo para 
homologação pelo juiz plantonista.

Curso de Capacitação e Aperfeiçoamento de 
Agente :  Real izados se is  cursos de 
capacitação de agente de trânsito.

Trecho da Faixa Exclusica na Av. Beira Mar 

Fonte: ASCOM/SMTT

Implantação da Fiscalização Eletrônica 
através de 57 radares em diversas vias e 
cruzamentos, duas lombadas eletrônicas e 
44 sensores semafóricos.

Implantação de Painéis Estáticos com 
divulgação de itinerário, tempo e fluxo de 
trânsito de forma automatizada, assim como 
painéis móveis para utilização em obras e 
operações das mais diversas. 

Operações com Radares Móveis para 
fiscalização de fluxo de veículos em faixa 
exclusiva de trânsito para Ônibus do 
Sistema de Transporte Coletivo, Táxi com 
Passageiros e Transporte Escolar, além da 
apuração de velocidade. Os aparelhos são 
dotados de tecnologia avançada que 

Fonte: ASCOM/SMTT

Equipe utilizando radar móvel

Radar Estático Misto de Velocidade, Avanço Se-
mafórico, Faixa de Pedestre 

Fonte: ASCOM/SMTT

Fonte: ASCOM/SMTT
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frota de veículos no município aumentou em 
4,18%, sendo que a de ciclomotores/motoci-
cletas teve um aumento de 11,18% dentro do 
percentual geral.

Além disso, nota-se que nas grandes vias em 
Aracaju houve uma redução no número de 
acidentes em 47,7%, pois no mesmo período 
de 2015 registrou-se 2.365 acidentes, 
enquanto que em 2016 registrou-se 1.236 
acidentes. Por sua vez é bom frisar que a 

Análise Estatística dos Acidentes de 
Trânsito em Aracaju: O Núcleo de Estatística 
da SMTT registrou acidentes no ano de 
2016, com destaque especial para a redução 
de acidentes sem vítimas em 36,42%, 
redução no número de óbitos em 33,33% e 
em 15% em acidentes com vítimas não fatais 
no período apontado na tabela abaixo.
Observa-se, o comparativo das ocorrências 
de trânsito em Aracaju, sendo que o ano de 
2016 apresentou redução em todos os tipos 
de acidentes de trânsito (sem vítimas, com 
vítimas não fatais e fatais), já a frota de 
veículos, teve um acréscimo de 4,18% de 
janeiro até setembro, em relação ao mesmo 
período do ano anterior.

Ocorrências de Trânsito

Descrição
2015 2016 Absoluto Rela�vo

ValorAno

3.486

2.389

1.046

51

2.433

1.519

880

34

-1.053

-870

-166

-17

-30,21%

-36,42%

-15,87%

-33,33%

Acidentes

Acidentes sem Ví�mas

Acidentes com Ví�mas não
Fatais,

Acidentes com Ví�mas Fatais

Fonte: SMTT/JV/CPTRAN/IML/DETRAN

6.898

4.240

1.410

1.248

277.688

164.008

63.908

4.673

2.842

1.030

891

289.304

166.428

71.055

-2.225

-1.398

-380

-357

11.616

2.420

7.147

-30,95%

-32,97%

-26,95%

-28,61%

4,18%

1,48%

11,18%

Veículos Envolvidos em
Acidentes

Automóveis Envolvidos em
Acidentes

Motocicleta/Motoneta
Ciclomotor – em Acidentes

Demais Veículos Envolvidos
em Acidentes

Frota Geral de Veículos

Frota de Automóveis

Frota de Ciclomotor/
Motoneta/Motocicleta
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TOTAL DE NÚMEROS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO REGISTRADOS NAS GRANDES VIAS – 2015/2016

Fonte: SMTT

Respeite a vida, Respeite a faixa: A ação visa 
orientar sobre a travessia segura nas 
avenidas\ruas com os maiores índices de 
acidentes. Realizado pelo Grupo de Teatro 
CONES, Agentes de Trânsito, Educadores de 
Trânsito. Foram realizadas 50 ações dessa 
natureza neste ano. Além de 20 comandos 
educativos para ciclistas e 54 comandos 
para Motociclistas e Motoristas.

 

2.365

1.236

-47,7%

Total de Números de Acidentes de Trânsito
Registrados nas Grandes Vias – 2015/2016

Fonte: SMTT

Total de Acidentes nas grandes vias (2015)

Total de Acidentes nas grandes vias (2016)

Compara�vo

Fonte: ASCOM/SMTT
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pessoas que foram vítimas de acidentes de 
trânsito não fatais em Aracaju e\ou de seus 
familiares, que se integram aos programas e 
projetos com seus exemplos de vida. 

Intensificação da fiscalização do Transporte 
Escolar Municipal e Estadual e manutenção 
do cadastro das empresas envolvidas 
(baseado na Portaria Nº335/2014 criada 
junto ao DETRAN E MP);

Apresentações de Teatro: O programa 
desenvolveu atividades lúdicas em 
instituições públicas e privadas com ênfase 
na faixa etária de 3 a 6 anos (Educação 
Infantil). As atividades desenvolvidas foram: 
teatro, contos, dinâmicas de grupo e 
palestra, sendo realizadas 92 apresentações 
e 53 palestras sobre temas associados ao 
trânsito.

Autos de infrações de Trânsito - 8.204 autos.

Lição de Cidadania: O Programa foi 
executado  com a  capac i tação  de 
p rofiss iona i s  pa ra  atua rem como 
Operadores de Trânsito ou como Professor 
Multiplicador em parceria com as escolas 
públicas e privadas. 

Operador de Trânsito: Conjunto de ações 
desenvolvidas com curso teórico/prático 
para funcionários da escola, segundo o 
Código de Trânsito Brasileiro - Regras de 
Circulação e Conduta. Realizado em 
fevereiro.

PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO 

Vítimas de acidentes, ... não por acaso: O 
projeto conta com o apoio de algumas 

Fonte: ASCOM/SMTTFonte: ASCOM/SMTT

Fonte: DTP/SMTT

Ônibus fora dos padrões do Transporte Escolar 

Ações de combate ao transporte irregular de 
passageiros sejam táxi, escolar ou ônibus; 
totalizando em média de 1.500 autos de 
infrações registrados, entre eles apreensões. 

Abordagem para constatação de transporte
irregular de passageiros. 

Fonte: DTP/SMTT

Veículos sendo removidos ao pátio 

Fonte: DTP/SMTT

Fonte: DTP/SMTT

Ação de presença diuturna no aeroporto  

ÔNIBUS Em vias de consolidação, o 
Consórcio Metropolitano de Transporte 
envolvendo os Municípios de Aracaju, Barra 
dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e 
São Cristóvão.

Linha

009

075

103

Criação de Linhas

Fonte: SMTT

Trajeto

Terminal Marcos Freire / Atalaia via Terminal Mercado

Litoral Norte/Mercado

Conj. Maria do Carmo / Maracaju

Linha

712

714

801

Alteração de Itinerário

Fonte: SMTT

Rota

410

503

711

064

101

Albano Franco / Centro via Porto Dantas

Parque São José / Maracaju

Inácio Barbosa / Jardins / D.I.A.

Conjunto Beira Mar / Zona Sul

D.I.A. / Nova Saneamento

Povoado Cardoso / Mercado

Povoado Quissamã / Osvaldo Aranha

Luiz Alves / Campus
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crescido bastante, o que tem exigido o 
comprometimento da equipe técnica para 
atender mais de 8.000 chamados feitos pela 
população e órgãos públicos.
O Fundo Municipal do Meio Ambiente - 
FMMA tem se  ap re sentado  como 
importante fonte de recursos para 
manutenção de projetos, ações e atividades.

Controle e Fiscalização Ambiental
A SEMA, em 2016, manteve as ações de 
combate ao descarte irregular de resíduos 
sólidos na capital. Realizando diversas 
fiscalizações com o objetivo de combater 
essa prática, que tem causado muitos 
transtornos para a população. Até Agosto de 
2016, foram 470 atos de fiscalização ao 
descarte irregular de resíduos sólidos, em 
comparação às 314 realizadas no mesmo 
período do ano anterior, representando 35% 
de todas as ações de controle ambiental 
realizadas pela SEMA.

Redes Sociais e Portal
O Twitter (@SMTT_AJU) tem 8.935 
seguidores e 23,9 mil twiters publicados. 
Esses twiters são dedicados às informações 
relativas ao trânsito da cidade, ações 
realizadas pelo órgão e conscientização da 
população acerca das boas práticas que 
devem ser adotadas no trânsito.

Em 2015 criou-se mais um perfil em rede 
social - Instagram (@smttaju). Atualmente, o 
perfil possui 771 seguidores e 228 
publicações sobre os mesmos temas 
abordados no Twitter. A nova conta em rede 
social foi criada com o intuito de se 
aproximar ainda mais do público-alvo. 

O canal no YouTube https://www.youtube.co
m/user/SMTTARACAJU possui atualmente 
59 vídeos enviados e 77 inscritos. Essa rede 
social é movimentada sempre que é 
realizada alguma produção em parceria 
com a Coordenadoria de Educação para o 
Trânsito do órgão, com o mesmo intuito de 
conscientizar a população.

Hoje, a página oficial da SMTT no Facebook 
possui um total de 19.186 seguidores. 

5.2.3– MEIO AMBIENTE

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente - 
SEMA, através de sua finalidade de controle 
ambiental, tem buscado, a partir de ações 
públicas, orientar, corrigir e fiscalizar 
atividades que afetam ou possam afetar o 
meio ambiente de Aracaju. Na atual 
administração, a demanda por ações de 
controle e fiscalização ambiental tem 

Além disso, tem atuado na fiscalização de 
casos de acumuladores, que são pessoas 
com transtorno mental que acumulam lixo, 
sucatas, descartáveis, objetos e em alguns 
casos até animais. A situação caracteriza-se 
como uma questão de saúde pública tendo 
em vista que os locais de acumulação são 
geralmente as suas próprias casas, que 
acabam virando verdadeiros lixões e 
prejudicando a população circunvizinha.
    
A fiscalização de terrenos baldios tem 
gerado resultados positivos para a 
população. Essa ação obriga o proprietário a 
limpar, cercar e construir a calçada do seu 
terreno de modo a evitar acúmulo de lixo no 
local. 

Outra ação importante é o cadastramento 
das empresas que atuam na coleta de 
resíduos da construção civil e de volumosos 
na cidade. Atualmente, há empresas 
devidamente cadastradas e regularizadas 
aptas a ofertar o serviço ao cidadão de 
forma adequada. Além do cadastro, a SEMA 
fez um levantamento das empresas que 
t r ab a l h av a m  s e m  r e g u l a r i z aç ão , 
notificando-as e orientando quanto às novas 
regulamentações  e  normat izações 
municipais sobre o assunto.

A  atual gestão adquiriu um resistógrafo, 
que visa criar um sistema de medição 
preciso para detectar problemas internos 
nas árvores. Aracaju é a única cidade do 
Nordeste a possuir tal equipamento.

Áreas de atuação: controle ambiental

Fonte: ASPLANDI/SEMA
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Até agosto de 2016, foram analisadas pela 
equipe de arborização da SEMA,  690 
solicitações de poda. Este volume foi 2% 
superior à quantidade analisada no mesmo 
período do ano passado.

Até agosto de 2016, foram suprimidas 5% a 
mais do que o volume solicitado para o 
mesmo período do ano anterior. 

No combate à poluição sonora na cidade de 
Aracaju, até agosto de 2016 foram 
averiguadas 213 denúncias, contra 260 no 
mesmo período do ano anterior. As ações de 
controle executadas têm coibido esta 
prática irregular na cidade, o que pode ser 
demonstrado pela diminuição de chamados 
deste tipo de infração nesses últimos quatro 
anos.

Fonte: ASCOM/SEMA/2016

Equipe de arborização utilizando o resistógrafo Evolução de Pedidos de Poda e Supressão em 2016

Fonte: ASPLANDI/SEMA

Volume de Podas Solicitadas e Executadas em 2016

Fonte: ASPLANDI/SEMA

Volume de Podas Executadas 2015/2016

Fonte: ASPLANDI/SEMA
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Dentre os principais objetivos do Plano 
Municipal de Arborização Urbana - PMARB, 
destacam-se: a definição de diretrizes e 
estratégias para o planejamento anual; 
diretrizes para a implantação e para o 
manejo e manutenção da arborização. Além 
disso, prevê a integração da população, 
visando à manutenção e a preservação da 
arborização implantada.
A equipe de arborização da SEMA é 
responsável pela implantação de mudas de 
espécies arbóreas no Município de Aracaju, 
através da identificação de locais 
disponíveis para plantio e replantio; além do 

monitoramento dos plantios realizados em 
parceria com a Empresa Municipal de 
Serviços Urbanos - EMSURB.
Até outubro deste ano, foram plantadas 
cerca de 2.420 mudas em diversos locais da 
cidade. 
A meta até o final de 2016 é adquirir e 
abastecer o Horto Municipal com 50 mil 
mudas adequadas para implantação na 
cidade. Até o momento tem-se um estoque 
de 40 mil mudas. Desde o ano 2013 até a 
presente data plantou-se na capital cerca de 
15 mil mudas. 
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Fonte: ASPLANDI/SEMA

Controle de supressões de árvores em Aracaju - 2016

Supressões executadas 2015/2016

Fonte: ASPLANDI/SEMA
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O projeto do Parque Municipal Poxim 
contempla a delimitação da área a ser 
preservada e a criação de um centro de 
monitoramento ambiental para ações de 
controle e fiscalização de possíveis 
agressões ao ecossistema mencionado. 

Fonte: DCA/SEMA

Arborização nas escolas

Arborização em praça

Lançamento do Parque Natural Municipal do Poxim

Fonte: ASCOM/SEMA

Fonte: ASCOM/SEMA

Abastecimento do horto da sementeira com mudas
para arborização
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Com relação aos tipos de licenciamento 
expedidos pela SEMA, destacam-se as 
autorizações para uso de equipamentos 
sonoros, os Certificados de Dispensa de 
Licenciamento – CDL, e as Licenças 
Simplificadas - LS. No licenciamento 
ordinário, são analisados pedidos de Licença 
Prévia  - LP, Licença de Instalação - LI e 
Licença de Operação - LO
No que diz respeito ao licenciamento 
simples, até agosto de 2016, foram abertos 
617 processos relacionados à expedição de 
licenças simplificadas, certificados de 
dispensa de licença e autorizações para uso 
de som. Este volume é 49,8% superior ao 
solicitado no mesmo período do ano anterior.  

O parque foi Instituído através de Decreto Nº 
5.370/2016 criando o “Parque Natural 
Municipal do Poxim” do Município de 
Aracaju. Área considerada como de grande 
especulação imobiliária sua preservação 
ajudará para manutenção do equilíbrio 
ambiental da cidade

Fonte: ASCOM/SEMA

Fonte: ASCOM/SEMA

Parque Poxim

Com relação às atividades de licenciamento 
ambiental, foram abertos mais de 2.202 
processos para solicitação de licenças 
ambientais. No que se refere às ações da 
educação ambiental ,  destacam-se a 
real ização de eventos ,  palestras e 
campanhas em Escolas, Universidades, 
comunidades  da  capita l  e  Órgãos 

Recepção setor de licenciamento ambiental

O des taque  va i  pa ra  a s  l i c enças 
simplificadas e autorizações ambientais 
expedidas pelo Órgão que representam 73% 
das demandas do setor. As licenças 
simplificadas saltaram de 153 solicitações 
em 2015 (janeiro a agosto) para 202 em 
2016 (janeiro a agosto). As solicitações para 
uso de equipamento sonoro cresceram 80% 
no mesmo período. 

Governamentais. O teatro ambiental tem se 
destacado como uma proposta lúdica que 
tem ajudado no processo cognitivo de boas 
práticas ambientais, principalmente com 
crianças e jovens em idade escolar.  Além 
disso, são realizados eventos como o alusivo 
a "Semana Nacional do Meio ambiente".
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estão em análise  devido às exigências 
quanto ao enquadramento legal das 
atividades.                       
Até agosto de 2016 foram contabilizadas 
mais de 60 ações e atividades relacionadas à 
educação ambiental.  O destaque vai para o 
teatro ambiental com 30 esquetes e/ou 
peças teatrais realizadas até setembro deste 
ano, contra nove realizadas em todo ano de 
2015.

Com relação ao Licenciamento ordinário, até 
agosto de 2016 foram abertos 177 processos 
relacionados à liberação de Licenças Prévia, 
Licenças de Instalação e Licenças de 
Operação, superando os 132 processos 
abertos no mesmo período do ano anterior. 
O licenciamento ambiental apresenta um 
índice de 90% de análise e liberação de 
processos de licenciamento em tempo ágil, o 
restante refere-se a processos que ainda 

Com a intenção de aderir ao programa 
Agenda Ambiental na Administração 
Pública - A3P nacional, a atual gestão busca 
firmar  parcer ias  e  integrar  sat i s -
fatoriamente o Sistema Nacional do Meio 
Ambiente - SISNAMA, promovendo uma 
política pública integrada na forma da Lei 
6.938/81, referente à Política Nacional do 
Meio Ambiente - PNMA.
A comissão gestora da A3P, criada pela 
SEMA, elaborou este ano o relatório do 
Programa na Administração Municipal, 
relacionado às atividades no âmbito da A3P 
para o período de 2014/2015. Neste 
documento constam os avanços da 
Prefeitura Municipal de Aracaju na 
disseminação de boas práticas de gestão no 
âmbito da discussão sobre o uso racional de 
recursos naturais e públicos.

Fonte: ASPLANDI/SEMA

Autorizações Ambientais solicitadas 2015/2016

Evolução de pedidos licenças simplificadas 2015/2016

Fonte: ASPLANDI/SEMA
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Fonte: ASCOM/SEMA

Fonte: ASCOM/SEMA

Teatro Ambiental - Aedes Aegypt

Teatro Ambiental - Aedes Aegypt
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Os e ixos  de  atuação dos  proj etos 
socioambientais são: “Plantando sementes, 
germinando qualidade e colhendo saúde”; 
“Guardião Ambiental”; “Água para toda a 
vida, saneamento básico e com qualidade”; 
“Reciclar e Reinventar a Vida”; “Cata Caca”; 
“Patrimônio Nosso”; “Sim a Vida: conhecer 
para reduzir danos”; “Saúde Física e mental 
na Maturidade”; “Naturalmente Arte-
culados”.

O s  Proj e to s  Soc ioamb ie nta i s  s ão 
complemento de obras de infraestrutura 
relacionadas a saneamento básico de 
diversas comunidades da capital , dentre 
elas: nos Bairros Costa do Sol, Beira Mar, 
Nova Liberdade, Pantanal e Marivan. Estes 
projetos visam promover atividades ligadas 
à educação ambiental ,  a partir  de 
participação comunitária cujo objetivo é 
fomentar  o  desenvolv imento sóc io 
organizativo das comunidades envolvidas. 

avaliação, assim como entrega de um 
relatório final com todas as condicionantes e 
propostas de intervenção.  O  documento, 
norteador das ações relacionadas à 
promoção do saneamento básico efetivo em 
Aracaju, foi elaborado pela Universidade 
Federal de Sergipe, através de convênio 
firmado com o Município de Aracaju.Fonte: ASCOM/SEMA

Fonte: ASCOM/SEMA

Fonte: ASCOM/SEMA

Fonte: ASCOM/SEMA

Fonte: ASCOM/SEMA

Disseminando A3P na Administração Pública

Dinâmica de grupo com a comunidade

Para estimular a participação comunitária a 
equipe técnica promove ações educativas, 
de acordo com as necessidades que foram 
identificadas nos diagnósticos, respeitando 
as particularidades e as demandas da 
comunidade  onde  os  proj etos  são 
desenvolvidos. 

Fonte:

Formação de Guardiões ambientais mirins

Dinâmica com crianças da comunidade

O Plano Integrado de Saneamento Básico do 
Município de Aracaju contempla a 
elaboração do plano de mobilização, o 
diagnóstico da situação do saneamento 
bás ico de Aracaju ,  prognóst icos  e 
alternativas para a universalização dos 
serviços de saneamento básico, a concepção 
dos programas, projetos e ações para 
emergência , contingência e os mecanismos 
e procedimentos para o monitoramento e 

Mobilização Plano de Saneamento Aracaju

Todos os produtos foram entregues, Produto 
I : Produto II : Plano de Mobilização;  
Diagnóstico da prestação de serviços de 
saneamento básico e seus impactos nas 
condições de vida e no ambiente natural, 
caracterização institucional da prestação 
dos serviços e análise sobre a capacidade 
econômico-financeira e de endividamento 
do município;  Prognósticos e Produto III:
alternativas para universalização dos 
serviços de saneamento básico. Objetivos e 
metas .   Concepção dos Produto IV:
Programas, Projetos e ações.  Produto V:
Mecanismos e procedimentos de controle 
s o c i a l  e  d o s  i n s t r u m e nt o s  p a r a 
monitoramento e avaliação sistemática.  
Neste momento está em fase de tramitação 
o projeto de lei a ser encaminhado para 
Câmara Municipal de Aracaju para 
i ns t i tuc iona l i z ação  das  açõe s  de 
saneamento básico na capital.
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Estes recursos além de servirem para 
investimentos em projetos ambientais, 
principalmente os ligados à recuperação de 
áreas degradadas, uso racional de recursos 
naturais, projetos de proteção à fauna e flora 
e nas atividades de licenciamento ambiental, 
têm servido para manutenção das 
atividades da Secretaria, como por exemplo: 
realização de eventos; promoção de 
capacitações para equipe técnica em 
s e r v i ç o ;  c o n s u m o  e  c o m p r a  d e 
equipamentos.

O Fundo Municipal do Meio Ambiente – 
FMMA tem por finalidade a captação 
centralizada e aplicação de recursos 
orçamentários e financeiros na implantação, 
o p e r a c i o n a l i z a ç ã o ,  a t u a ç ã o , 
desenvolvimento de atividades e realização 
de ações, referentes a políticas públicas de 
proteção e preservação do meio ambiente.
As atividades de licenciamento e controle 
ambiental no âmbito da Secretaria têm 
contribuído para o incremento de receitas 
tributárias para o Município, notadamente 
as relacionadas a taxas de controle e 
fiscalização ambiental pelo exercício do seu 
poder de policia. Desde a criação do FMMA, 
em maio de 2013, houve ingresso de 
recursos no momento de cerca de R$ 1,1 
milhão. Até agosto deste ano, o FMMA 
arrecadou R$ 489,4 mil superando o 
montante de R$ 458,3 mil no mesmo período 
do ano anterior.

5.2.4 – Serviços

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos - 
EMSURB, empresa pública prestadora de 
serviços, administra as suas atividades, 
através da elaboração de projetos técnicos 
que viabilizem a efetivação de uma política 
pública e social voltada ao interesse do 
cidadão, para o desenvolvimento ordenado 
da Cidade de Aracaju, com ênfase na sua 
estrutura organizacional e o meio ambiente. 
O papel institucional da EMSURB visa 
adequar os espaços físicos, expandir a 
informatização, solucionar processos 
administrativos, econômicos e jurídicos, 
capacitar servidores ,  possibil itar a 
interatividade entre as diretorias e áreas 
afins, propiciando a qualidade dos serviços 
prestados à população.

Coleta de Resíduos Sólidos
Foi executada uma ampliação da Coleta 
Seletiva para os Órgãos Públicos Federais, 
Estaduais e Municipais, Universidades, 
Escolas, Rede Hoteleira, Comércio, Empresas 
Públicas , Privadas e áreas de expansão, 
além da coleta domiciliar.

Execução do Projeto “Cata Bagulho” em 
parceria com a SEMA, motivando a 
população a descartar objetos em seus 
bairros nas datas programadas, com 
objetivo de minimizar o descarte irregular 
de  res íduos de grande porte ,  sem 
funcionalidade, como geladeira, sofá, entre 
outros.

Fonte: ASCOM/SEMA

Fonte: ASCOM/SEMA

Reunião de entrega do PMSB

Seminário de arborização

Fonte: ASCOM/SEMA

Fonte: ASCOM/SEMA

Treinamento equipe SEMA em mensuração de
danos ambientais

Seminário de Arborização

Arrecadação Fundo Municipal do Meio Ambiente

Fonte: ASPLANDI/SEMA

 

R$ 
169,557.30 

R$ 
458,392.74 

R$ 
489,473.47 

2014 2015 2016
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ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DA CIDADE 

Objetiva melhorar o microclima de Aracaju, 
diminuir a poluição sonora, purificar o ar, 
embelezar a cidade e garantir alimentação à 
avifauna urbana, através da jardinagem e 
plantio de árvores em toda a capital, 
propiciando a seus habitantes, um bem estar 
físico e psíquico.

MERCADOS
Os mercados municipais possuem grande 
importância para a cidade de Aracaju, 
sobretudo em relação à política de 
abastecimento desenvolvida pelo Município. 
Atualmente com 09 Mercados, espalhados 
por 07(sete) bairros da cidade, oferecendo 

Fonte: EMSURB/PMA

Coleta, Transporte e Descarga de Entulho e Volumoso (em toneladas)

 Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares (em toneladas)

Fonte: EMSURB/PMA

Fonte: EMSURB/PMA

Projeto “Cata Bagulho”
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4,191
4,576
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1,000

2,000

3,000
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5,000

6,000
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16,534

15,000

15,500

16,000

16,500

17,000

17,500
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18,500

jan fev mar abr mai jun jul ago set out

Fonte: ASCOM/EMSURB/PMA

Fonte: ASCOM/EMSURB/PMA

Arborização

Paisagismo
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Mercados
Mercado Bairro Permissionários A�vos

Albano Franco
Antônio Franco
Thales Ferraz
Alcino Barros
Carlos Firpo
Milton Santos
Miguel Arraes
Roberto Silveira
Viana de Assis

Centro
Centro
Centro
18 do Forte
Siqueira Campos
Augusto Franco
Bugio
América
Santos Dumont

2.108
192
130

12
41

206
60
40
81
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necessários para acondicionamento de 
carnes, pescados e laticínios. Além disso, há 
obrigatoriedade do uso dos uniformes pelos 
feirantes e também a exigência da 
realização de cursos de capacitação para 
p o de r  a tu a r  na s  fe i r a s ,  tudo  e m 
conformidade com as normas da Vigilância 
Sanitária.

opor tun idades  aos  ma is  de  2 .870 
permissionários ativos para desenvolverem 
suas atividades e negociarem seus produtos 
perante a uma população de mais de 
340.000 clientes semanalmente, conforme 
demonstrado abaixo:

5.3 - GOVERNANÇA PARA RESULTADOS
 
5.3.1 – PLANEJAMENTO  E GESTÃO 
MUNICIPAL

A Secretaria Municipal do Planejamento, 
Orçamento e Gestão – SEPLOG, além de 
centralizar as atividades de planejamento 
governamental e de orçamentação, ainda 
passou a cuidar, também, de forma 
centralizada, das áreas de desenvolvimento 
urbano, captação de recursos, gestão de 
pessoal, compras e licitações, tecnologia da 
informação, patrimônio e previdência, esta 
última através de entidade supervisionada 
autárquica da Administração Indireta – o 
Instituto de Previdência do Município de 
Aracaju - ARACAJUPREVIDÊNCIA.
A essa estrutura foi agregada a Escola de 
Governo e Administração Pública – ESGAP, 
instalada em julho próximo passado, que foi 
concebida como braço operacional da 
Administração Municipal para efetivar a 
po l í t ica  de  aper fe içoamento  e  de 
capacitação de servidores públicos.
A SEPLOG tem privilegiado a transparência 
nas ações e a democratização do acesso às 
informações públ icas .  Nessa l inha , 
promoveu-se a regulamentação municipal 
da Lei de Acesso à Informação Pública e a 
completa reformulação do Portal da 
Tr a n s p a r ê n c i a  d o  M u n i c í p i o ,  j á 
disponibilizado na internet, inclusive com 
publicações técnicas de referência.

- Programa de Parcerias Público-
Privadas
Em 2016, visando assegurar a transparência 
e a impessoalidade, a gestão municipal 

Feiras Livres
O Município conta atualmente com 34 feiras 
semanais, nos 27 bairros da cidade, 
oferecendo oportunidades aos mais de 5.200 
feirantes para desenvolverem suas 
atividades e negociarem seus produtos 
perante uma população de mais de 200.000 
clientes, semanalmente. A Administração 
Municipal, através da EMSURB, vem 
promovendo cursos de boas práticas de 
higiene para todos os feirantes, inclusive de 
manipulação de alimentos. Estes cursos vêm 
sendo realizados através de uma parceria 
com a FUNDAT, o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas - 
S E BRAE ,  o  S e r v i ç o  Na c i o n a l  d e 
Aprendizagem Comercial - SENAC e a 
Coordenação de Vigilância Sanitária e 
Ambiental de Aracaju - COVISA. 
O projeto das Feiras Livres contempla a 
padronização de todas as bancas, inclusive 
àquelas  com balcões  refr igerados , 

Os projetos ambientais e visitas à iniciativa 
privada foram fundamentais para a 
conscientização ambiental, a qualidade de 
vida, saúde e segurança dos cidadãos, 
priorizados pela limpeza e manutenção das 
vias públicas, mananciais, manguezais, 
praias e canais, bem como a conservação da 
paisagem natural da capital. O Decreto 
Municipal nº 5116/2015 permitiu à 
EMSURB, a cobrança de taxa para a 
utilização dos espaços públicos, realização 
dos eventos sazonais e instalação de 
equipamentos de publicidade e esses novos 
critérios vêm estabelecendo maior controle 
e organização no paisagismo urbano.

Fonte: ASCOM/EMSURB/PMA

Modelo Padrão das Feiras Livres

Fonte: EMSURB/PMA

Mercados
Mercado Bairro Permissionários A�vos

Albano Franco
Antônio Franco
Thales Ferraz
Alcino Barros
Carlos Firpo
Milton Santos
Miguel Arraes
Roberto Silveira
Viana de Assis

Centro
Centro
Centro
18 do Forte
Siqueira Campos
Augusto Franco
Bugio
América
Santos Dumont

2.108
192
130

12
41

206
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40
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Ambiental - RAA do Programa com a 
realização de duas audiências públicas, 
sendo uma na Zona Sul e outra na Zona 
Norte;

Ÿ Elaboração do Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA) da Av. Juscelino 
Kubitscheck;

Ÿ Elaboração dos projetos executivos da 
Praça da Academia, da Praça do 
Encontro, da Casa de Apoio ao Idoso e do 
Centro de Referência de Assistência 
Social - CRAS no Bairro 17 de Março;

Ÿ Elaboração dos projetos executivos da 
Unidade de Pronto Atendimento - UPA e 
Centro de Referência Especializada em 
Assistência Social - CREAS no Bairro 
Santa Maria;

Ÿ Projeto Arquitetônico da Revitalização do 
Parque da Sementeira.

O contrato de empréstimo, no valor de U$ 75 
milhões, foi negociado com o Governo 
Federal e com o BID no período de 16 a 18 de 
novembro. Para a assinatura do mesmo, está 
pendente, apenas, a aprovação do Senado. 

- Programa PROCIDADES/BID
O Programa Integrado de Desenvolvimento 
Urbano e Inclusão Social do Município de 
Aracaju (PROCIDADES/BID) é fruto de 
Contrato de Empréstimo entre a Prefeitura 
Mu n ic i pa l  de  Ar ac aj u  e  o  B a nc o 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
no valor total de US$60,5milhões, sendo 
US$30,25 milhões de financiamento e US$ 
30,25 milhões de contrapartida.
Ainda concernente a este componente, 
encontra-se em andamento a Dragagem do 
Canal Santa Maria que visa solucionar os 

publicou edital para convocação de 
empresas interessadas em apresentar 
propostas de soluções de engenharia, 
luminotécnica  e  de  tecnolog ia  da 
informação para modernização, otimização, 
operação, expansão e manutenção da Rede 
de Iluminação Pública da Capital Sergipana.
Atua lmente ,  a  Pre fe i tu ra  recebeu 
Manifestações de Interesse Particular (MIP) 
de duas empresas interessadas em realizar o 
estudo. Após a aprovação do projeto pelo 
Conselho Gestor do Programa de Parcerias 
Público-Privadas da Prefeitura Municipal de 
Aracaju será aberto processo licitatório para 
a escolha da empresa que executará os 
serviços. Fazem parte do Conselho membros 
d a s  S e c r e t a r i a s  M u n i c i p a i s  d o 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Fazenda, 
Infraestrutura, Defesa Social e Cidadania, 
Indústria, Comércio e Turismo, Procuradoria 
e um representante da comunidade.

- Programa de Requalificação Urbana da 
Região Oeste de Aracaju
A atual gestão intensificou as ações para a 
formalização do Contrato de Empréstimo 
c o m  o  B a nc o  I nte r a me r i c a no  de 
Desenvolvimento (BID), denominado 
Programa de Requalificação Urbana da 
Região Oeste de Aracaju – Construindo para 
o Futuro, que tem como objetivo promover a 
melhoria da mobilidade urbana com a 
Construção da Avenida Presidente Juscelino 
Kubitscheck, a ampliação de áreas verdes e 
a melhoria do saneamento em bairros 
carentes de Aracaju.
D e nt re  a s  aç õe s  re a l i z ad as  pa ra 
formalização do programa, destacam-se:
Ÿ Elaboração do Relatório de Avaliação 

problemas de drenagem no Bairro Santa 
Maria. A obra com investimentos de 
aproximadamente R$ 16 milhões encontra-
se com 70,7% dos serviços de limpeza e 
dragagem executados.

Com relação às contrapartidas do Contrato 
de Empréstimo relativo à Urbanização 
Integrada, vale destacar a conclusão da 
Infraestrutura e da Construção do Centro de 
Referência da Assistência Social (CRAS) no 
Bairro Coqueiral e da Infraestrutura e 
Construção da Escola Municipal de 
Educação Infantil (EMEI) no Bairro 17 de 
Março.

Fonte: DPE/SEPLOG

Fonte: DPE/SEPLOG

Construção do CRAS no Coqueiral

Dragagem do Canal Santa Maria

No que diz respeito ao componente 
Fortalecimento Institucional englobou as 
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Foram investidos também, com recursos 
deste programa, aproximadamente US$ 75 
mil na implantação de cerca com extensão 
de 5.700 metros na área de preservação 
permanente do Parque Poxim, na cidade de 
Aracaju, objetivando proteger e combater a 
invasão no local. Além disso, foi elaborado o 
Plano de Monitoramento do Rio Poxim, com 

seguintes ações:
Ÿ Sistema de Obras;
Ÿ Aquisição de Imagens de Satélite para 

A t u a l i z a ç ã o  C a d a s t r a l  d o 
Geoprocessamento;

Ÿ Sistema de Ponto Eletrônico;
Ÿ Sistema de Diário Oficial Eletrônico.
Ÿ Módulo por dispensa de valor;
Ÿ Módulo de Gestão de Catálogo de 

Fornecedores;
Ÿ Módulo de Gestão de Contratos de 

Registro de Preços;
Ÿ Estudos e Projetos, dentre eles: Análise 

Ambiental do Rio Poxim; Implantação da 
sala de Cultura Popular “Mestre Euclides” 
e Memorial dos Chefes do Executivo 
Munic ipa l ;  Ava l iação  Func iona l 
Econômica e Regularização Fundiária;

Ÿ Atualização da Planta de Valores de 
Aracaju.

No escopo do componente Administração do 
Programa foram elaborados projetos 
complementares para Restauração e 
Reforma do Palácio Inácio Barbosa e 
Reforma do Antigo Prédio da Estação 
Cidadania. 
Com objetivo de aperfeiçoar e melhorar o 
serviço público, a Administração Municipal 
investiu US$ 200,6 mil e adquiriu novos 
equipamentos mobiliários, como estações de 
trabalho, mesa de reunião, cadeiras e 
armários, bem como equipamentos de ar 
condicionados e de informática.

investimentos na ordem de quase US$ 65 
mil, visando acompanhar mudanças na 
tendência de algum parâmetro ambiental, 
provocadas pela implantação e operação da 
Ponte.

Implantação da Escola de Governo e 
Administração Pública.
Como uma das ações de valorização do 
servidor, a SEPLOG inaugurou, em julho de 
2016, a ESGAP, espaço para aprendizagem 
que tem como objetivo a formação de 
competências em gestão pública, resultando 
na melhoria da qualidade dos afazeres 
laborais e, como consequência, na melhoria 
dos serviços prestados aos cidadãos.
A reforma do prédio onde funciona a ESGAP 
respeitou a integridade estilística, através da 
preservação da arquitetura original. O 
prédio, localizado na Rua Boquim, 67, Bairro 
Centro, possui dois pavimentos distribuídos 
com os seguintes ambientes: um mini – 
auditório com capacidade para 38 pessoas, 3 
salas de aulas, cada uma com capacidade 
para 25 pessoas, banheiros adaptados, 
elevador, sala apropriada para acolhimento, 
wifi, além das salas voltadas para a 
administração.

Qtd

02

04

16

Ar Condicionados Adquiridos com Recursos
do BID

Fonte: DPE/SEPLOG   *Dados até outubro/2016

Discriminação

Aquisição e Instalação SPLIT 18.000 BTU'S
Modelo Hi Wall, 220V

Aquisição e Instalação SPLIT 24.000 BTU'S
MODELO Hi Wall, 220V

Aquisição e Instalação SPLIT 36.000 BTU'S
MODELO piso/teto, 220V

Qtd

01

Mobiliários Adquiridos com Recursos do BID
Discriminação

01

09

28

04

200

58

04

14

01

18

05

Fonte: DPE/SEPLOG   *Dados até outubro/2016

02

01

47

02

Mesa de Reunião Retangular

Mesa de Reunião Redonda

Mesa de Trabalho em Formato L

Mesa de Trabalho em Formato L – Tipo Diretor

Mesa Auxiliar Retangular Volante

Conexão Meia Lua

Gaveteiro Alto 4 Gavetas

Armário Alto 02 Portas e Prateleiras

Armário Misto 02 Portas e Prateleiras

Cadeira Fixa com Prancheta Escamotável

Poltrona Giratória Encosto Espaldar Alto

Poltrona Giratória de Espaldar Alto com Apoio de Cabeça

Cadeira Fixa Espaldar Médio com Apoio com Braço Fixo

Longarina de Espaldar Médio 03 Lugares

Cadeira Giratória Média com Braços Reguláveis

Sofá de Espera de um Lugar com Braços

Qtd

Equipamentos Informáticos Adquiridos com
recursos do BID

Discriminação

28

04

200

58

04

14

01

18

05

Fonte: COGETIN/SEPLOG   *Dados até setembro/2016

Microcomputador Avançado

Microcomputador Administra�vo

Notebook

Ultrabook

Nobreak 600 VA

Impressora Plo�er 36”

Impressora Mul�funcional Color A3

Impressora A4 Laser Mul�funcional Mono

Impressora A4  Mul�funcional Color Jato de �nta

Fonte: ASCOM/SEPLOG

Fachada do Prédio onde funciona a ESGAP
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ARACAJU PREVIDÊNCIA
Os recursos  d isponíve is  no  fundo 
acresceram 132%, passando de R$ 202 
milhões em dezembro de 2012, para mais de 
R$ 483 milhões até novembro de 2016. Isso 
foi possível porque se implantou uma 
c o n s e r v a d o r a  Po l í t i c a  Anu a l  d e 
Investimentos - PAI, que manteve em torno 
de 138,35% dos recursos, em títulos públicos 
federais, conforme demonstrado na tabela 
abaixo, o que representa uma garantia de 
recebimento dos mesmos, na data dos 
respectivos vencimentos com rentabilidade, 
segurança e liquidez.

Além da  rea l i zação  de  cursos  de 
capacitação, a ESGAP promove ações de 
atendimento psicossocial aos servidores, por 
entender a importância do bem-estar 
emocional para realizar, com qualidade e 
equilíbrio, os serviços prestados ao cidadão. 
Foram realizados cinco atendimentos, 
devido ao curto espaço de tempo da 
existência desse serviço.

Alunos

Cursos Ofertados na ESGAP
Discriminação

31

37

36

17

22

28

19

190

Fonte:*Dados até agosto/2016

Redação Oficial

Licitações/Contratos

Relações Interpessoais

Libras

Atendimento ao Público

Inglês

Espanhol

Total

Curso de Capacitação

Alunos Aprovados nos Cursos

Fonte: ESGAP/SEPLOG

Fonte: ESGAP/SEPLOG

67

33

Cer�ficados

Desistentes/Reprovados

Fonte: ESGAP/SEPLOG

Percentual de Servidores por Secretarias 

FUNDAT

SEMDEC

SEPLOG

SEMA

SEMFAZ

SMTT

SMS

PGM

SEAPRI

EMSURB

SEMICT

SEMED

SECOM

FUNCAJU

CGM

SEJESP

17%

8%

15%

3%7%

1%3%1%
4%

1%
3%

26%

1%

2% 8% 1%

Fonte: Ajuprev até novembro/2016

Vale ressaltar ainda que além da quantia 
acima mencionada, há aproximadamente R$ 
12 milhões repactuados junto a Previdência 
Social em 2015, bem como um saldo de R$ 
29,6 milhões a ser repactuado em 2016, dos 
quais R$ 7,7 milhões devem ser liquidados 
de imediato, por se tratarem de consignados. 
Estes  va lores ,  por  ora ,  não  estão 
incorporados ao patrimônio líquido atual, 
mas rendem juros e correção, e são partes 
integrantes do patrimônio líquido a serem 
incorporados definitivamente, à medida que 
forem sendo pagas as parcelas da 
repactuação.

Patrimônio Ajuprev

Evolução 2012 - 2016 (novembro)
280.639.499,43

Percentual de Crescimento (Retorno e
novos aportes) 138,35%

202.848.682,14 

483.488.181,57 
Dezembro 2012

Novembro 2016
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Aracaju.

Galeria dos Ex-Secretários da Adminis-
tração e Planejamento
Em 2016, a SEPLOG inaugurou a Galeria dos 
Ex-Secretários da Administração e do 
Planejamento. A iniciativa teve como 
objetivo resgatar e preservar a história 
destas Secretarias, além de homenagear os 
Ex-Secretários que trabalharam para 
construir uma administração pública de 
qualidade em Aracaju. Vale destacar ainda a 
elaboração de um livreto constando a 
biografia simplificada dos Ex-Secretários.

Implantação do Portal Aracaju Transparência
Visando fornecer informações sobre a 
execução orçamentária e financeira do 
Município de forma clara e de fácil 
compreensão, em 2016, a Adminstração 
Municipal, através da SEPLOG, implantou o 
Portal da Transparência de Aracaju. No 
Portal estão disponíveis receitas e despesas, 
a exemplo da remuneração dos servidores 
ativos ,  aposentados e pensionistas , 
balancetes, relatórios fiscais e de gestão. Na 
mesma plataforma, o cidadão pode obter 
informações sobre o Plano Plurianual - PPA, 
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a 
Lei Orçamentária Anual - LOA, além de 
consultar licitações e convênios.
Com esta ferramenta, a população pode 
verificar a origem e o investimento dos 
recursos públicos, garantindo ao cidadão o 
direito de acompanhar a execução dos 
projetos e ações da Prefeitura de Aracaju.

Revisão do Estatuto do Servidor
Atendendo a uma antiga reivindicação dos 
servidores, a atual gestão sancionou o novo 
Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Aracaju (Lei Complementar nº 
153), resultante de um delicado e amplo 
trabalho de articulação entre diversas 
c ate go r i a s  de  s e r v i do re s ,  c o m  a 
coordenação da SEPLOG e da Secretaria 
Municipal de Governo (SEGOV) e membros 
de sindicatos ,  na idéia de garantir 
transparência e credibilidade ao documento. 
Este documento não somente organiza e 
adequa as normas de regência dos 
servidores à Constituição Federal, mas, além 
disso, esclarece deveres, solidifica direitos e 
garante novas conquistas aos servidores de 

Pública do Município de Aracaju”. Este 
documento retrata a série histórica 
consolidada e a evolução de cada órgão, 
contemplando as revisões e alterações que 
ocorreram na estrutura organizacional da 
Prefeitura, bem como as competências e os 
organogramas das entidades públicas 
mun ic ipa i s  com suas  re spec t ivas 
legislações. 
Com esta publicação, a Administração 
Municipal almeja atender as pessoas, 
ofertando uma opção confiável e atualizada 
de consulta para pesquisadores, estudantes, 
servidores e cidadãos que, de forma geral, 
necessitam de informações referentes aos 
Órgãos Municipais da cidade de Aracaju.

Elaboração dos Anuários Estatísticos 2014 e 
2015
Com o objetivo de dar conhecimento aos 
cidadãos e possibilitar uma análise 
dinâmica da realidade socioeconômica da 
capital sergipana, a atual gestão, através da 
SEPLOG elaborou os Anuários Estatísticos 
2014 e 2015. Os dados dos anuários estão 
distribuídos nas seguintes áreas: Aspectos 
Geográficos  e  Recursos  Natura i s , 
Desenvolvimento Humano e Social , 
Infraestrutura e Serviços Urbanos e 
Desenvolv imento  Econômico .  Ta is 
informações se constituem em importante 
ferramenta para a sociedade sergipana, uma 
vez que possibilitam o acesso de forma 
transparente.

As informações foram coletadas de sites de 
instituições do Governo Federal, registros de 
controle de órgãos da administração 
pública, autarquias, entre outros. 

Fonte: COGEPLAN

Fonte: COGEPLAN

Galeria dos Ex-Secretários de Administração

Galeria dos Ex-Secretários de Planejamento

Elaboração do Perfil da Administração 
Pública
Outra ação desenvolvida pela SEPLOG foi a 
elaboração do “Perfil da Administração 
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junto ao Sistema de Gestão de Convênios e 
Contrato de Repasses - SICONV, à Ordem 
Bancária de Transferências Voluntárias - 
OBTV, ao Portal da Transparência, ao 
Cadastro Único de Convênios - CAUC e aos 
Ministérios. Além disso, também realizou 
cursos de capacitação com os órgãos da 
Prefeitura Municipal de Aracaju, voltados 
para elaboração de projetos, bem como criou 
grupos de estudos sobre a Captação de 
Recursos e Convênios e suas respectivas 
prestações de contas.

No período compreendido entre 2014 a 2016, 
a Administração Municipal captou, por meio 
de Transferências Governamentais 
(Emendas, Convênios e Contratos de 
Repasses), recursos na ordem de R$ 35,9 
milhões, originários do Orçamento Geral da 
União - OGU, provenientes de indicações ou 
emendas parlamentares (individuais ou de 
bancadas), bem como de transferências 
voluntárias do próprio Governo Federal, 
conforme demonstrado no gráfico a seguir:

Implantação do Portal Aracaju Compras
Outro destaque foi a implementação do 
Aracaju Compras, sistema de licitações, 
disponível na internet, acessível através do 
portal  da Prefe itura e  do Aracaju 
Transparência ,  que dispõe sobre a 
publicação prévia das aquisições a serem 
efetuadas no âmbito da Administração 
Direta, Autárquica e Fundacional do Poder 
Executivo Municipal. A iniciativa tem como 
obj e t ivo  regu la r i za r  os  cont ratos 
centralizados com os órgãos, em virtude das 
anuências, e registrar as atas de registros de 
preços e os contratos advindos destes, 
possibilitando o cadastro de fornecedores 
via “on line” e a inclusão de produtos e 
serviços no catálogo de materiais.

Captação de Recursos 
Coube à ASCAP o monitoramento dos 
convênios firmados por esta Prefeitura, 

Vale destacar ainda que, atualmente, estão 
vigentes 53 contratos de repasse, celebrados 
com a União e a Prefeitura Municipal de 
Aracaju, tendo como interveniente a Caixa 
Econômica Federal.
De forma a viabilizar as metas e as 
prior idades da atual  gestão foram 
realizadas alterações no orçamento, 
conforme demonstra  os  dados  da 
movimentação financeira realizada nos três 
últimos exercícios:

Fonte: ASCAP/SEPLOG
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Acompanhamento Contábil – Financeiro (R$)

Fonte: COGEOR/ SEPLOG   *Dados até agosto/2016

2014

1.602.801.399,00

671.506.274,79

631.757.770,12

1.557.709.488,00

1.470.219.542,00

214.804.598,00

Discriminação

Dotação Inicial

Dotação Suplementada

Dotação Anulada

Despesas Empenhadas

Despesas Pagas

Saldo da Dotação

Dotação Inicial

Dotação Suplementada

Dotação Anulada

Despesas Empenhadas

Despesas Pagas

Saldo da Dotação

Dotação Inicial

Dotação Suplementada

Dotação Anulada

Despesas Empenhadas

Despesas Pagas

Saldo da Dotação

2015

1.796.082.880,00

634.092.386,82

634.092.386,82

1.708.457.428,28

1.521.936.095,41

87.625.451,72

2016*

1.766.362.430,00

200.399.070,03

200.399.070,03

1.436.549.842,74

912.085.884,40

329.812.587,26

Ÿ Aracaju em Dados
Com o intuito de disponibilizar para a 
população aracajuana uma síntese de dados 
estatísticos foi elaborado o documento 
intitulado 'Aracaju em Dados` .  Este 
documento também subsidiará gestores na 
formatação de Programa e/ou Projetos que 
visem à melhoria da qualidade dos serviços 
prestados à população aracajuana.
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áreas de responsabilidade da prefeitura, via 
on line. Essa iniciativa permite que a 
população participe, de forma rápida e 
prática, da elaboração do orçamento.

Ÿ Consulta Pública LOA 2016
Atendendo ao princípio constitucional da 
publicidade e transparência das ações da 
Prefeitura, a Gestão realizou consulta 
pública para elaboração da LOA para o 
exercício de 2017, garantindo a participação 
popular, através da indicação de prioridades 
e apresentação de sugestões.

A renovação da Rede Integrada do 
Município de Aracaju - RIMA, através da 
contratação de empresa por meio de pregão 
eletrônico, implantada desde março último, 
visando assegurar a existência de uma rede 
de computadores eficaz, de custo razoável, 
que permita a integração das áreas do 
Governo Municipal, abrangendo todas as 
Secretarias Municipais e demais órgãos. 
Essa iniciativa trouxe modernidade e 
economia na ordem de 45% para os cofres 
públicos. 
Dentre outras atividades desenvolvidas na 
área de informatização, destacam-se:

Ÿ Manutenção da rede de firewall e 
emails: 

Ÿ I m p l a n t a ç ã o  d e  d o i s  n o v o s 
equipamentos servidores;

Ÿ Implantação e disponibilização de 
rede Wi-Fi coorporativa no Centro 
Administrativo;

Ÿ Aquisição de três licenças para 
servidores Windows 2012;

Ÿ Migração da estrutura de servidores 

Ÿ Regimento Interno 
Dentre outras ações desenvolvidas, o 
Regimento Interno disciplina a estrutura 
organizacional da SEPLOG, compreendendo 
os seus referidos Órgãos Colegiados, de 
Apoio e Assessoramento, Instrumental e 
Operacionais, além da Entidade Vinculada 
da Administração Indireta. O Regimento 
apresenta um conjunto de normas 
estabelecidas para regulamentar a 
organização e o funcionamento dos órgãos, 
detalhando os diversos níveis hierárquicos e 
as respectivas competências das unidades 
existentes.
Este  documento  é  um impor tante 
instrumento para a consolidação da 
autogestão, de modo a regulamentar como 
se dará o funcionamento do órgão, visando 
ao cumprimento de sua função pública 
regularmente instituída.

Ÿ Manual de Gestão de Pessoal
Outra iniciativa importante foi a elaboração 
do Manual de Gestão de Pessoal que aborda 
um conjunto de normas, procedimentos, 
funções, atividades, objetivos, instruções e 
orientações, visando facilitar o acesso a 
possíveis consultas acerca da vida 
funcional, bem como ajudar a esclarecer 
dúvidas relacionadas aos direitos e deveres 
do servidor público municipal em todas as 
etapas do Processo Administrativo.

Ÿ Canal SEPLOG/ORÇAMENTO
Para tornar efetiva a gestão participativa do 
Plano Plurianual - PPA, a Administração 
M u n i c i p a l  i m p l a n t o u  o  C a n a l 
SEPLOG/ORÇAMENTO que possibilitou ao 
cidadão a inserção de sugestões em todas as 

Windows 2003 para Windows 2012;
Ÿ Conclusão do Projeto Modular Safe - 

C o f r e  c o m  r e f r i g e r a ç ã o , 
acondicionamento e proteção dos 
servidores de dados;

Ÿ R e e s t r u t u r a ç ã o  d a  r e d e  d e 
cabeamento do Centro Adminis-
trativo.

A valorização do servidor público foi 
encarada como prioridade na atual gestão 
da SEPLOG através da concessão de 
benefícios que resgataram direitos e 
vantagens, conforme demonstrado a seguir:

2016*Discriminação

4.930

20152014

Requerimentos para Concessões

Fonte: CGGP/SEPLOG   *Dados até agosto/2016

2.044

Licenças

Aposentadoria

Auxílios Doença, Funeral e Maternidade

Declaração

Revisão

Atualização de Cadastro, Crédito e Salário

Tempo de Contribuição

Vale Transporte

Indenização

Gra�ficação

Bene�cios

Diversas

2.283

325

62

295

96

370

139

845

929

1.081

1.160

2.862

44

72

410

250

-

453

-

1.037

3.616

1.927

1.756

71

77

347

136

-

239

-

682

850

654

753

Apesar da redução de repasses do Fundo de 
Participação dos Municípios - FPM, a atual 
administração concedeu reajustes aos 
servidores públicos, assim como pagou, 
integralmente, o Piso Salarial Nacional do 
Magistério aos professores da Rede 
Municipal, como forma de valorização 
profissional. Ainda no tocante à gestão de 
pessoal, e demonstrando apreço pelos 
princípios constitucionais da moralidade e 
da impessoalidade, a atual Gestão convocou 
e providenciou a nomeação de 491 novos 
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Outra inic iativa da Administração 
Municipal foi a contratação de 1.265 alunos 
de instituições de ensino de vários cursos 
técnicos e superiores no Programa Bolsa 
E s t á g i o ,  v i s a ndo  p ro p o rc i o n a r  à 
c o mp l e me nt aç ão  do  e ns i no  e  d a 
aprendizagem em conformidade com os 
currículos, programas e calendários 
e s c o l a r e s ,  p a r a  qu e  p o s s a m  s e r 
instrumentos de integração da teoria unida 
à prática.

servidores públicos efetivos, devidamente 
aprovados em concursos públicos e 
contratou ,  temporar iamente ,  1 .932 
profissionais de diversas áreas através de 
Processo Seletivo Simplificado, conforme 
tabelas a seguir. 

Uma das tomadas de posição da atual 
gestão foi estabelecer um recadastramento 
de todos os imóveis pertencentes ao 
Município de Aracaju, totalizando 1.587, para 
uma melhor conferência e controle.             
Em março último, a Administração 
Municipal, através da SEPLOG, realizou 
Leilão, no qual foram arrematados 29 lotes 
dentre os itens de mobiliário, informática e 
veículos. 
O espaço físico do almoxarifado foi 
ampliado para melhor armazenamento dos 
produtos separados por grupo. Segue abaixo 
a movimentação financeira nos últimos três 
anos. 

Cargos

Ingressantes em Cargos Efetivos por meio
de Concurso

Analista e Técnico Ambiental*

Professor**

Agente de Trânsito****

Total

2016*20152014Órgão

SEMA

SEMED

SEMFAS

SMTT

Assistente Social e Educador Social***

64 06

165

171

06

21

145

118

84

27

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)
**** Até julho de 2016

Ingressantes em Funções Temporárias por
meio de Processo Seletivo Simplificado

2016*20152014Órgão

SEMA

SMTT

09

285

116

26

963 533

83

Cargos

Total

Fonte: CGGP/SEPLOG

Coordenador de Núcleo para o
Programa Segundo Tempo

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

Vinculados à área de saúde,
Assistente Social, Enfermeiro,
Médico, Psicólogo, Técnico de
Enfermagem, Auxiliar de Enferma-
gem, Farmacêu�co, Fisioterapeuta,
Fonoaudiólogo, Nutricionista.

Inquérito Viva Aracaju – Digitador,
Codificador de CID 10, Coletadores
de Dados e Supervisores

Cuidador de Creche

Assistente Social, Enfermeiro,
Médico, Psicólogo, Técnico de
Enfermagem, Auxiliar de Enferma-
gem, Farmacêu�co, Fisioterapeuta,
Fonoaudiólogo, Nutricionista

NASF

Cuidador Social

Academia da Saúde

PROJOVEM

Professor Subs�tuto

-

-

-

-

273

-

-

19

-

158

-

-

-

255

-

-

SEJESP

SEMED

SMS

SMS

SEMED

SEMED

SEMED

SENFAS

SMS

SMS

SMS

- 436

-

-

-

-

-

-

- 184

91

32

43

358

Estagiários Ingressantes no Bolsa Estágio
2016*20152014Ins�tuição

SEMA
653

Tipo de Ensino

Cursos Técnicos
e Superiores

252360
Ins�tuto Federal de Sergi-
pe e demais Ins�tuições

Fonte: CGGP/SEPLOG   *Dados até agosto/2016

As atribuições do setor de Perícia Médica 
dizem respeito à realização de exames para 
admissão ou ingresso no quadro de pessoal 
do Município e perícias médicas em 
servidores municipais para a concessão de 
aposentadoria por invalidez, readaptação 
funcional, atendimentos psicossociais, 
auxílio doença, dentre outros.

2016*Discriminação 20152014

Atividades Realizadas pela Perícia Médica

Fonte: CGGP/SEPLOG   *Dados até agosto/2016

Exames Admissionais

Perícias Médicas

Atendimentos Psicossociais

Processos de Insalubridade Periculosidade

Visitas Domiciliares e Ins�tucionais

Readaptação de Função

Redução de Carga Horária

Inclusão de Dependente

Salário Família

Aposentadoria por Invalidez

Pensão por Falecimento

Isenção de Imposto de Renda

Auxílio Doença

834

2.834

36

260

31

126

38

2

1

20

10

30

16

726

3.600

371

106

18

88

46

0

0

1

0

25

17

197

1.095

225

271

22

106

23

3

0

4

1

17

16

2016*20152014

Movimentação Financeira dos Materiais de
Consumo

Fonte: DCPM/SEPLOG   *Dados até setembro/2016

Tramitação de Materiais
de Consumo

Entrada de Materiais (R$)

Saída de Materiais (R$)

107.984,12 262.645,30 255.896,68

82.745,93 251.679,54 186.904,91

Diversas contratações e aquisições de 
relevância foram realizadas para atender 
necessidades dos diversos órgãos da 
Administração Municipal, destacando-se: 
Início da implantação do Sistema BRT, 
medicamentos, merenda escolar, bicicletas 
compartilhadas, sinalização semafórica, 
videomonitoramento, radiocomunicação.
Com o processo de centralização de 
compras e licitações, iniciado em 2013, foi 
gerada, ano a ano, expressiva economia para 
os cofres públicos. Atingindo basicamente 
todos os órgãos da Administração Direta e 
as entidades autárquicas e fundacionais. A 
centralização de processos licitatórios 
privilegiou o emprego da modalidade de 
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pregão, especialmente o eletrônico, 
buscando justamente a ampliação da 
concorrência, com vistas à realização de 
contratações mais vantajosas para a 
Administração Pública.

A partir dessa mudança de paradigma, foi 
possível constatar redução de custos, no 
período de 2014 a 2016, de pouco mais de R$ 
65 milhões, conforme tabela abaixo. 

O Conselho de Contribuintes do Município 
de Aracaju é um órgão colegiado de 
formação par i tár ia ,  em que reúne 
representantes da Fazenda Pública 
Municipal e de Entidades de Classe de 
C o n t r i b u i n t e s  ( F I E S ,  C R C / S E , 
FECOMÉRCIO), tendo por finalidade a 
distribuição da justiça fiscal, na esfera 
administrativa, em segunda e última 
instância. Referente ao período de janeiro a 
setembro deste exercício, foram julgados 06 
processos: 1 de Construção Civil e 5 de 
Serviços Diversos. Comparando com os anos 
anteriores, observa-se que houve uma 
redução de recursos a serem julgados , 
considerando a eficiência do sistema e da 
arrecadação.

2016*Discriminação 20152014

Economia Resultante da Realização de
Pregões (R$)

Fonte: CCL/SEPLOG/PMA   *Dados até outubro/2016

Valor de Referência

Valor Adjudicado

Redução pela Média

Economia (%)

43.651.438,77 59.046.270,27 40.872.109,40

32.868.067,88 22.104.737,75 23.943.928,83

10.783.370,89 36.941.532,52 16.928.180,57

24,70% 62,56% 41,42%

Visando agilizar o tempo de espera no 
atendimento para o contribuinte a atual 
administração, através  da SEMFAZ 
redefiniu as  atribuições alcançando a 
melhoria dos  resultados do atendimento e 
da emissão de pareceres de prescrição de 
IPTU  conforme evidencia tabelas abaixo:

Fonte: DAC/SEMFAZ

Resultados de Atendimento
Competência
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro

Total

Média

Assistência Social
1

756
474
299
304
320
163
153
124

2.594

288

Convencional
5.362
4.357
2.549
2.258
2.220
2.301
2.539
2.733
2.439

26.758

2.973

Prioridade
-

36
1.332
1.503
969
860
748
793
623

6.864

763

Protocolo
-

59
340
565
434
590
231
403
425

3.047

339

Nota Fiscal
-
-
-
-
-
-
-
-

144

144

16

Total
5.363
5.208
4.695
4.625
3.927
4.071
3.681
4.082
3.755

39.407

4.379

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000
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Fonte: DAC/SEMFAZ

Processos para Parecer 2015x2016 

Período

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro

Total

Quant. de
Processos

Recebidos 2015

Quant. de
Processos

Recebidos 2016

74
44
105
128
70
73
46
142
119

47
96
78
56
89
71
95
109
162

803801

Crescimento
2016x2015

Crescimento
2016x2015

-27
52

-27
-72
19
-2
49

-33
43

2 678

Quant. de
Pareceres

Emi�dos 2015

Quant. de
Pareceres

Emi�dos 2016

54
43
79
121
60
55
43
112
111

43
66
75
58
70
57
88
98
134

689

-11
23
-4

-63
10

2
45

-14
23

11

Destaca-se também  a emissão de Certidões 
Negativas ou Certidões Positivas, com efeito, 
Negativo solicitadas por contribuintes 
referentes a tr ibutos munic ipais  e 
disponibilizadas no site da Prefeitura 
Municipal de Aracaju até as 12 horas.

Emissão de Certidões
Mercado Quant.2015 Quant.2016*

- Cer�dões Nega�vas de ISS
- Cer�dões Nega�vas do IPTU (*)
- Cer�dões Posi�vas com Efeito
Nega�vo do ISS
- Cer�dões Posi�vas com Efeito
Nega�vo do IPTU
- Declaração de Regularidade de 
Tributos Vinculados ao Imóvel

17.364
4.841
1.581

1.810

-

16.666
11.442

1.049

1.005

8.133

Fonte: DGI/SEMFAZ

Total 25.596 38.295
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Foram produzidas 33 mensagens do chefe 
do Poder Executivo Municipal, dirigidas à 
Câmara Municipal, encaminhando projetos 
de lei, solicitações de autorizações previstas 
na Lei Orgânica Municipal. 
O Diário Oficial do Município - DOM, que 
circula, em caráter ordinário, 3 vezes por 
semana, registrou até início de outubro 118 
edições, visando o acesso e a publicação dos 
atos da Administração Pública.
A Secretaria Municipal da Articulação 
Política e das Relações Institucionais - 
SEAPRI atua diretamente nas áreas 
parlamentares, da articulação política e de 
integração institucional do Governo 
M u n i c i p a l ,  t o r n a n d o - s e  o  c a n a l 
representativo do Poder Executivo dentro da 
Câmara Municipal de Aracaju - CMA. Dentre 
as ações realizadas até outubro de 2016, 
destacam – se:  

Apesar da crise econômica que passa o país, 
a arrecadação do IPTU no mês de set/2016 
superou o previsto para 2016. Era previsto 
uma arrecadação de R$ 100,7 milhões, 
havendo sido realizado  R$ 119,6 milhões.

Um destaque a ser feito, que merece a devida 
atenção, foi o inicio da cobrança do ITBI 
sobre o excesso entre a diferença do valor 
declarado e o valor do bem avaliado para 
e fe i to  de  não  i nc idênc ia  sobre  a 
transferência de imóveis. O que possibilitou 
uma arrecadação até set/2016 de R$ 283,6 
mil.

Cabe à Secretaria Municipal de Governo - 
SEGOV a missão de assessorar e assistir 
diretamente ao Prefeito no desempenho de 
suas funções, especialmente na questão de 
elaboração, formalização e divulgação dos 
atos administrativos, produzidos no âmbito 
do Poder Executivo Municipal.

Incumbe-se, também, de atribuições 
relacionadas ao Poder Legislativo Municipal 
e acompanhamento dos projetos de lei, 
indicações e requerimentos legislativos, 
além de supervisionar as atividades do 
Gabinete do Prefeito – GP, do Gabinete do 
Vice-Prefeito, do Cerimonial e a supervisão 
das atividades de atividades da Fundação 
Cultural Cidade de Aracaju - FUNCAJU. 

Destacam-se como atividades regulares da 
Controladoria-Geral do Município - CGM: 
Análise da Prestação/Tomada de Contas de 
Gestão de Instituições Municipais (Janeiro a 
Outubro de 2016), balancetes mensais, 
Prestação de Contas de Convênios, Análise 
dos Processos de Concessão de Suprimento 
de Fundos, Análise e Emissão de Relatório e 
Pareceres Relativos à Prestação de Contas 
Geral do Município, Análise das Contas e 
Emissão do Relatório Trimestral Referente 
a o  P r i m e i r o  Tr i m e s t r e  d e  2 0 1 6 
(Encaminhado ao TCE/SE), Realização de 
Visitas Técnicas, Participação no Projeto 
ONG Transparente (em andamento).
A Controladoria-Geral do Município - CGM 
exerce a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária e patrimonial, quanto à 
legalidade, legitimidade, economicidade, 
aplicação de subvenções e renúncias de 
receitas, visando à salvaguarda dos bens, 

Fonte: CMC

Recursos Julgados
Ano Recursos Julgados

2012
2013
2014
2015
2016

35
41
31
16

6

Quan�dadeAções

Ações de Apoio Legislativo - 2016*

Fonte: SEGOV/PMA   *Dados até setembro

Leis Ordinárias

Leis Complementares

Decretos Numerados

Decretos Simples
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1.484

Projeto de Lei (Executivo para Legislativo)

Fonte: SEAPRI/PMA/CMA
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das contas e da execução do orçamento, 
realizando o controle das operações de 
crédito, avais e garantias, bem como dos 
direitos e deveres do Município. 
Compete à Ouvidoria-Geral do Município – 
OGM atuar como canal de comunicação 
entre o cidadão e o Poder Público Municipal, 
prestando os esclarecimentos necessários 
e/ou acompanhando a adoção de medidas 
corretivas adequadas. Foram recebidas, até 
outubro de 2016, 3.428 manifestações 
apresentadas através dos gráficos a seguir: 

Perfil dos Manifestantes

Fonte: CGM/Ouvidoria-Geral

70.53
1.14

26.46

0.03 1.84

48.65
32.56

9.74
8.58

0.47
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63 - Servidor Público

1.668 - Internet
1.116 - Telefone
334 - Presencial
294 - E-mail
16 - Outros

Fonte: CGM/Ouvidoria-Geral

 Variação Mensal das Manifestações 

Fonte: CGM/Ouvidoria-Geral   *Dados Computados até 10 de outubro
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Fonte: CGM/Ouvidoria-Geral
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*OUTROS – Foram consideradas as manifestações diligenciadas, complementadas e reabertas.
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Ÿ Elaboração de ementário de todas as 
normas criadas pelo Município de 
Aracaju.

PROJETO ACOLHE ARACAJU
A Administração Municipal, através da 
Secretaria da Defesa Social e da Cidadania 
– SEMDEC implantou o Projeto Acolhe 
Aracaju, que passou a ser executado a partir 
de junho de 2016, objetivando atender 
jovens e adultos que se encontram nas ruas  
e que fazem uso abusivo de drogas. O Projeto 
possibilita a esses cidadãos os direitos 
básicos que incentivem sua autonomia, 
m e d i a n t e  a  o f e r t a  d e  c u r s o s 
profissionalizantes, cultura, esporte e 
geração de emprego e renda. 

A Administração Municipal, através da 
Procuradoria Geral do Município – PGM, 
realiza o controle prévio e interno da 
aplicação dos princípios constitucionais da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, 
public idade e eficiência ,  prestando 
consultoria jurídica. Promove também a 
“Quinta Jurídica” para o público interno e 
externo, através de palestras de eminentes 
aplicadores do Direito.
Compete ainda à PGM arrecadar tributos 
municipais dos contribuintes inadimplentes. 
Em 2016, foram recuperados 40% dos títulos 
protestados, bem como créditos importantes 
para o Município de Aracaju, na ordem de 
aproximadamente R$ 7 milhões, através de 
Ações de Execução Fiscal.
Destacou-se  também as  seguintes 
atividades:
Ÿ Suspensão de decisões judic iais 

anteriormente proferidas de medidas 
preparatórias para desocupação da área 
de manguezal na Avenida Cecília 
Meireles (Bairro Inácio Barbosa);

Ÿ Transformação de bem de uso comum do 
povo (praça pública) para bem de uso 
especial;

Ÿ Oposição de Embargos à Execução que 
tem como exequente o Sindicato dos 
Trabalhadores Públicos, aguardando 
apenas julgamento;

Ÿ Confecção de Cartilha com o escopo de 
orientar e regular o funcionamento da 
Administração Municipal com as 
vedações constantes da Legislação 
Eleitoral. A Lei nº 9.504/1997 – Lei das 
Eleições;

Ÿ Elaboração do Regimento Interno da 
PGM;

Municipal de Saúde de Aracaju e a 
Universidade Federal de Sergipe (UFS), 
através do Departamento de Educação de 
Itabaiana/UFS,  o Departamento de 
P s i c o l o g i a / U F S  e  o  C o l é g i o  d e 
Aplicação/UFS, constituído por professores 
com inserção em instituições públicas, 
desenvolveu a formação de profissionais de 
diversos setores envolvidos com a temática, 
com vistas ao fortalecimento da Rede 
Intersetorial do Município de Aracaju. Essa 
formação acontece através de curso de 
aperfeiçoamento ofertado em quatro 
turmas ,  com módulos intercalados , 
envolvendo teoria e prática, alcançando 152 
pessoas.

SEMINÁRIO SOBRE DROGAS
Aconteceu nos dias 25 e 26 de fevereiro 
deste ano, no auditório da Reitoria da 
Universidade Federal de Sergipe, o 
Seminário Municipal de Políticas sobre 
Drogas – Fortalecendo a Rede Intersetorial 
de Aracaju e teve como finalidade discutir a 
política sobre drogas, no que se refere à 
prevenção e atenção às pessoas que fazem 
uso abusivo de drogas, em especial as que se 
encontram em situação de rua.

Fonte: SEMDEC/ASCOM

CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA 
PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM 
ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS DE SERGIPE
Em março de 2016, o Centro Regional de 
Re fe rênc ia  -  CRR  para  Educação 
Permanente em álcool e outras drogas de 
Sergipe, fruto da parceria entre a Secretaria 
Nacional de Políticas sobre Drogas - SENAD, 
do Ministério da Justiça, a Secretaria 

Fonte: SEMDEC/ASCOM
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PROJETO ANJOS AZUIS NAS ESCOLAS 
O projeto Anjos Azuis atendeu em média 
700 alunos da Rede Municipal ao longo 
deste ano e cerca de 100 pais de alunos a 
partir de participação e intervenção em 
reuniões. Além disso, foram realizadas 96 
ações entre as escolas do município.
As  Esco las  Munic ipa i s  de  Ens ino 
Fundamental João Teles de Menezes e Elias 
Montalvão foram as escolas contempladas a 
terem atendimentos sistematizados durante 
o ano de 2016. Foram ofertadas as seguintes 
oficinas: Saúde e Prevenção, Drogas e 
Violências, Jogos – Xadrez, Esporte – 
Handebol, Preservação do Patrimônio 
Público, Mobilidade Urbana, Acessibilidade e 
Higiene Bucal. 

VISTORIAS
A Administração Municipal, através da 
SEMDEC realizou 350 inspeções técnicas a 
edificações públicas e privadas visando 
visualização de patologias da construção 
que possam representar riscos. Entre as 
inspeções foram notificados quatro imóveis 
e realizadas três interdições. 

PRO G RAMA  M E TODOLO G IAS  DE 
PREVENÇÃO
Programa composto pelos projetos: Jogo 
Elos, voltado para educandos do 1º ao 5º ano 
do ensino fundamental; Tamojunto, voltado 
para estudantes do 7º ao 8º ano do ensino 
fundamental e Fortalecendo Famílias, que 
será desenvolvido com famílias de crianças 
e adolescentes entre 10 e 14 anos de idade, 
servindo de incentivo para o fortalecimento 
das habilidades de vida entre adolescentes 
da rede pública de ensino e suas famílias. 
Estimulando reflexões críticas em relação 
ao uso do álcool e outras drogas, aderido em 
agosto de 2016, e cuja aplicação acontecerá 
de forma gradual. Inicialmente terá o curso 
para os multiplicadores, e posteriormente 
ocorrerá a execução nos espaços que cada 
Projeto se propõe. 

PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA
Ainda este ano, no tocante à melhoria na 
segurança, a atual Administração, através 
da SEMDEC, instituiu o Plano Municipal de 
Segurança com a part ic ipação da 
comunidade, com o objetivo de construir 
uma cultura de paz e reduzir a violência. As 
ações foram divididas em quatro eixos: 
Controle e Ordenamento Urbano; Prevenção 
da Violência e Criminalidade; Recuperação 
em Situação de Risco e, Valorização e 
Capacitação Comunitária.
Ao analisar os indicadores de violência dos 
últimos anos em Aracaju, a equipe técnica 
selecionou os dez bairros que apareceram 
com maiores índices de violências para 
realizar as audiências públicas e para focar 
as ações do plano, como demonstra o gráfico 
a seguir:

2º MUTIRÃO DO NOME LIMPO 
O mutirão aconteceu no Ginásio Charles 
Moritz nos dias 14, 15 e 16 de março de 2016, 
em parceria com a Fecomércio, onde 
consumidores tiveram a oportunidade de 
renegociar suas dívidas com as empresas 
Banese, Banese Card, Gbarbosa, SESI e 
Caixa Econômica Federal. Os acordos 
atingiram descontos de 90%, variando de 
acordo com a análise do perfil da dívida de 
cada consumidor. Durante os três dias de 
e v e n t o ,  f o r a m  r e a l i z a d o s  6 . 0 5 7 
atendimentos.

OPERAÇÃO COMPRE BEM
Iniciada em agosto, a Operação Compre 
Bem, que vistoriou os supermercados de 
Aracaju sem previsão de término, com 
objetivo de verificar se os estabelecimentos 
estão oferecendo o Código de Defesa do 
Consumidor visível aos clientes, se há a 
precificação correta dos produtos, além de 
coibir a prática da duplicidade de preços, 
averiguando ainda a validade dos produtos e 
outras possíveis irregularidades.

Fonte: COMDEC Aracaju

Fonte: SEMDEC
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que não possuem necessidade. Os ouvintes 
aprenderam ainda táticas de como 
economizar. Com apenas 9 anos, Melissa já 
sabe administrar bem a mesada que recebe. 
“Juntei meu dinheiro por um ano e comprei 
meu celular”, contou.

A Prefeitura de Aracaju, através da 
SEMDEC, participou da Terceira Semana 
Nacional de Educação Financeira, uma 
iniciativa do Comitê Nacional de Educação 
Financeira –CONEF, para promover a 
Estratégia Nacional de Educação Financeira 
- ENEF. Realizada em algumas escolas do 
município com o objetivo de ofertar aos 
alunos noções do que é consumo,  quando as 
pessoas consomem o que é necessário para 
sobrevivência, e consumismo, que acontece 
quando os indivíduos adquirem produtos 

Fonte: PROCON-AJU/ASCOM

Fonte: PROCON-AJU/ASCOM
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