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urante o ano de 2017, o município de Aracaju empreendeu esforços para manter o atendimento à população em um contexto nacional de crise econômica e 

Dinstabilidade política que comprometeu as receitas e a capacidade de investimento da Prefeitura. Nessa conjuntura, a Administração Municipal buscou ampliar a 

capacidade de atuação da gestão frente aos desafios inerentes às suas competências.

Inicialmente foi necessário agir de maneira incisiva para redução de custos que teve como seus principais eixos a revisão e realinhamento de todos os contratos firmados pela 

gestão anterior, como também uma criteriosa auditoria em toda a folha de pagamento dos servidores, objetivando gerar economia e modernização da gestão administrativa. 

Além das políticas públicas, as questões físico-territoriais, econômicas, financeiras, administrativas, sociais, ambientais e de gestão têm constantemente desafiado o 

município, requerendo o planejamento estratégico municipal com atividades que são pensadas para equilibrar essas relevantes temáticas e exigindo a efetiva participação dos 

munícipes, que demandam qualidade de vida mais adequada. Diante dessas necessidades, a administração pública municipal tem buscado competência e efetividade dos seus 

gestores que devem se atualizar e agir por meio de instrumentos técnicos, modernos e práticos de planejamento e de gestão. Foram realizadas, também, diversas ações 

estratégicas que, em breve, já demonstrarão seus resultados para o conjunto da administração e sociedade aracajuana.

A prática do planejamento visa corrigir distorções administrativas, facilitar a gestão municipal, alterar condições indesejáveis para a comunidade local, remover empecilhos 

institucionais e assegurar a viabilização de propostas estratégicas, objetivos a serem atingidos e ações a serem trabalhadas. 

Planejar a cidade é essencial, é o ponto de partida para uma gestão municipal efetiva frente à máquina pública, na qual a qualidade do planejamento ditará os rumos para uma 

boa ou má gestão, com reflexos diretos no bem-estar dos munícipes (ANDRADE et al., 2005). 

Por outro lado, não podem ser esquecidas as variáveis socioambientais das cidades, que enfatizam a sustentabilidade urbana, o meio ambiente e o desenvolvimento municipal.

Vale destacar que a atual gestão prioriza o uso eficiente e responsável dos recursos públicos, assim como o bem estar da população.   

                  

Assim sendo, busca-se o melhor caminho para atender as expectativas da comunidade municipal, harmonizando o desenvolvimento econômico, o acesso a serviços públicos 

de qualidade com participação e controle dos munícipes, com vistas ao retorno da qualidade de vida da capital.

1 - Apresentação



Segundo as estimativas do IBGE para o ano de 2017, Aracaju possuía uma população 

de 650.106 habitantes, distribuídos em uma área de 181,85 km², com uma 

densidade demográfica de 3.140 habitantes por km². No período entre 2011 e 2017 

o crescimento populacional estimado foi de 12,17%, como é apresentado no gráfico a 

seguir:

A população residente por grupos de idade, no município de Aracaju segundo o o 

último censo realizado pelo IBGE, em 2010, registra que 20,52% está na faixa de 20 a 

29 anos. 

2 - Panorama Socioeconômico do Município
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Em 2010, o município alcançou um IDHM de 0,77. Esse resultado indica que Aracaju 

situa-se dentro da faixa de desenvolvimento humano considerado alto, pelo PNUD.

O município registrou um PIB de R$ 14.893.786,58 onde 0,02% do PIB municipal está 

associado à participação agropecuária, 17,53% à industria e 71,11% a serviços. No 

período de 2010 a 2014, o PIB apresentou uma taxa média de crescimento de 11,66% 

ao ano. Segundo dados do IBGE, em 2015 o número de estabelecimentos de serviços 

correspondeu a 47,47% seguido do setor de comércio com 38,01.

 O gráfico a seguir demonstra esse resultado. 

579.563
587.701

614.577
623.766

632.744
641.523

650.106

540.000

560.000

580.000

600.000

620.000

640.000

660.000

2011* 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017*

População Residente Estimada (Pessoas) 

Aracaju *População Estimada

Fonte: IBGE

-

10.000 

20.000 

30.000 

40.000 

50.000 

60.000 

70.000 

0 a 4 

anos

5 a 9 

anos

10 a 

14 
anos

15 a 

19 
anos

20 a 

24 
anos

25 a 

29 
anos

30 a 

34 
anos

35 a 

39 
anos

40 a 

44 
anos

45 a 

49 
anos

50 a 

54 
anos

55 a 

59 
anos

60 a 

64 
anos

65 a 

69 
anos

70 a 

74 
anos

75 a 

79 
anos

80 a 

84 
anos

85 a 

89 
anos

90 a 

94 
anos

95 a 

99 
anos

100 

anos 
ou 

mais

Evolução da População por Faixa Etária

Fonte: IBGE 1991 2000 2010

0,669

0,719

0,784

0,639

0,729

0,823

0,379

0,519

0,708

0,545

0,648

0,77

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1991 2000 2010

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)

IDH Renda IDH Longevidade IDH Educação IDH - Municipal
Fonte: IBGE

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Extrativa Mineral

Indústria de Transformação

Servicos Industriais de Utilidade Pública

Construção Civil

Comércio

Serviços

Administração Pública

Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca

Quantidade de Estabelecimentos por  setor de atividade

Fonte: IBGE



Segundo dados do IBGE, relativos a 2014, Aracaju contava com 14.574 empresas 

atuantes. Quanto aos dados do mercado de trabalho em 2015, o Ministério do 

Trabalho e Emprego - MTE demonstrava que em Aracaju havia 219.064 vínculos 

empregatícios ativos. O setor de serviços é o que mais emprega no município, com  

cerca de 47,23% .

O índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal - IFDM trata-se de um importante 

indicativo que acompanha anualmente o desenvolvimento socioeconômico de todos 

os municípios brasileiros nas áreas de atuação da saúde, educação, emprego e renda. 

No gráfico a seguir é apresentado os dados de (2011 – 2013),continuando numa 

faixa de desenvolvimento considerada moderada  (0,400 a 0,799) .

Para contribuir com uma gestão pública eficiente e democrática, o Sistema FIRJAN 

desenvolveu o Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF). Uma ferramenta de controle 

social que tem como objetivo estimular a cultura da responsabilidade administrativa, 

possibilitando maior aprimoramento da gestão fiscal dos municípios, bem como o 

aperfeiçoamento das decisões dos gestores públicos quanto à alocação dos 

recursos.

Lançado em 2012, o IFGF traz o debate sobre um tema de grande importância para o 

país: a forma como os tributos pagos pela sociedade são administrados pelas 
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prefeituras. O índice é construído a partir dos resultados fiscais das próprias 

prefeituras – informações de declaração obrigatória e disponibilizadas anualmente 

pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). 

Composto por cinco indicadores – Receita Própria, Gastos com Pessoal, 

Investimentos, Liquidez e Custo da Dívida –, o IFGF tem uma metodologia que 

permite tanto comparação relativa quanto absoluta, isto é, o índice não se restringe a 

uma fotografia anual, podendo ser comparado ao longo dos anos. Dessa forma, é 

possível especificar, com precisão, se uma melhoria relativa de posição em um 

ranking se deve a fatores específicos de um determinado município ou à piora 

relativa dos demais.

O IFGF tem uma leitura dos resultados bastante simples: a pontuação varia entre 0 e 

1, sendo que, quanto mais próximo de 1, melhor a gestão fiscal do município no ano 

em observação.

Conforme dados consolidados acima, Aracaju situa-se atualmente no Conceito B – 

Boa Gestão, ocupando a 298º posição no Ranking Nacional e a 1ª no Ranking 

Estadual.

Outro indicador amplamente empregado em estudos sociodemográficos refere-se 

ao Índice de Gini – que é um cálculo usado para medir a desigualdade social, 

Fonte: Sistema FIRJAN
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desenvolvido pelo estatístico italiano Corrado Gini, em 1912. Apresenta dados entre 

o número 0 e o número 1, onde zero corresponde a uma completa igualdade na renda 

(onde todos detêm a mesma renda per capta) e um que corresponde a uma completa 

desigualdade entre as rendas (onde um indivíduo, ou uma pequena parcela de uma 

população, detêm toda a renda e os demais nada têm).

Sob a perspectiva do Índice de Gini, cumpre destacar que Aracaju registrou uma 

diminuição em relação à concentração de renda em 2010, quando comparada com o 

ano 2000. 

Renda

Segundo dados do IBGE, a exemplo do que ocorreu no estado e no país, a cidade de 

Aracaju apresentou nas últimas décadas uma evolução da renda per capita média. De 

acordo com dados do último Censo Demográfico de 2010, o valor do rendimento 

médio domiciliar per capita dos domicílios Aracajuanos alcançou o patamar R$ 

1.022,07 como é apresentado na tabela a seguir.
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A existência de programas sociais promove além de cidadania, desenvolvimento nas 

condições socioeconômicas dos beneficiários que são assistidos por esses 

programas, trazendo melhorias e resultados positivos na composição da renda. De 

acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento Social - MDS, em dezembro de 

2017, 30.948 famílias de Aracaju foram beneficiadas pelo Programa Bolsa Família. 

A população economicamente ativa é uma parcela da população que está com idade 

e condições de trabalho, estando empregada ou de alguma forma procurando 

emprego, a taxa de atividade em Aracaju entre 2000 e 2010 passou de 65,94% em 

2000 para 67,09% em 2010, ao mesmo tempo em 2010, o percentual da população 

de 16 anos ou mais, desocupado em Aracaju era de 10,71, a tabela a seguir traz esses 

dados.

Fonte: IBGE
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“Começa aqui uma nova etapa na construção da cidade que sonhamos ter.” 

Edvaldo Nogueira

3.1 - Planejamento Estratégico

Desde o ano de 1855, quando surgiu a cidade de  Aracaju, até hoje, muita coisa 

mudou e a atual estrutura da capital sergipana exige outro plano para que possa se 

desenvolver de maneira ordenada, de modo que a sua população seja a principal 

beneficiada. Foi pensando nisso que, o que estava apenas no plano de governo, 

passou a ter outro caráter, ainda mais amplo, e a atual gestão deu início ao 

Planejamento Estratégico (PE), um plano de desenvolvimento para o período 2017-

2020.  

A elaboração do Planejamento Estratégico se deu em várias etapas. Nos dias 12 e 13 

de maio deste ano, a Prefeitura realizou um seminário com os gestores para definir a 

missão, visão, os valores e os pontos estratégicos da gestão. Nas semanas 

seguintes, grupos temáticos foram montados, com a presença de todas as 

secretarias, para o estabelecimento das especificidades do Plano. Foram discutidos 

temas como: desenvolvimento social, urbano e econômico sustentáveis, tecnologia 

aplicada à gestão, valorização do servidor e modernização dos procedimentos como 

foco na inovação, transparência e gestão compartilhada com o cidadão. Em seguida, 

o prefeito de Aracaju instalou um comitê executivo, que tem como principal missão, 

monitorar o andamento de todos os projetos em desenvolvimento na prefeitura.

“Não acredito em gestão eficiente sem buscar trabalhar dentro do maior 

planejamento possível. O Planejamento Estratégico é uma ferramenta importante 

para dar um norte à gestão, sobretudo em tempos de recursos escassos. Os comitês 

que reunimos terão o papel de trabalhar na execução e controle das ações, além de 

serem estimuladores no conjunto das pessoas que executarão os projetos”, afirmou 

o prefeito, durante a solenidade que deu início ao processo de construção do PE do 

município de Aracaju.

3 - Perfil da Administração Municipal
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A base para a construção do Planejamento Estratégico é “Aracaju: cidade inteligente, 

humana e criativa". Em termos gerais, é muito simples entender quais os planos da 

gestão apenas analisando o lema. Para que uma cidade seja inteligente, humana e 

criativa é necessário, entre outras coisas, saber utilizar os recursos existentes em 

prol do desenvolvimento de sua população e que isso seja explorado de tal forma que 

os resultados dos investimentos possam ser usufruídos por longos anos. 

3.1.1 - Base para a Reconstrução da Cidade

Na visão do gestor, o foco do planejamento é a população. O desenvolvimento 

sustentável, a eficiência da gestão e o protagonismo do cidadão são condições para o 

alcance da qualidade de vida. “Desenvolvimento sustentável é fazer a cidade crescer 

sem criar obstáculos para o futuro. A gestão tem que ser eficiente, por isso os 

programas e projetos desenvolvidos devem  ter sua eficiência medida. Por fim, 

tornar os cidadãos protagonistas é fazer a população entender o seu papel. Os 

cidadãos são os donos do poder. Nós, gestores, somos o instrumento para que as 

ideias sejam concretizadas. É uma mudança de mentalidade. Não é usar o cidadão 

para legalizar os seus atos, ou vontades. É o inverso disso. É levar diálogo com a 

sociedade”.

3.1.2 - População beneficiada 

Em linhas gerais, com o PE, a união de ações de todos os Órgãos garante o 

ordenamento dos serviços que a população poderá usufruir. Ao analisar a atual 

situação de Aracaju, a partir do planejamento, a gestão pode criar ferramentas para 

que os problemas do hoje sejam sanados e que, no futuro, eles não retornem, 

fazendo com que as gestões que virão em seguida possam encontrar um cenário 

mais produtivo para atuar e atender ainda melhor os moradores da cidade.

“É um grande desafio para qualquer administração. Buscamos alinhar os propósitos de 

todos os gestores a partir do programa de governo, da efetiva capacidade de governo e da 

força política necessária para governar uma cidade que apresenta demandas cada vez 



mais complexas para ser gerida. Das etapas de elaboração do planejamento sairão os 

propósitos que nortearão a gestão até 2020". 

3.2 - Identidade estratégica

O Plano Estratégico definiu como Missão do Município: “Tornar Aracaju referência 

em Qualidade de Vida, assegurar a excelência na prestação de serviços e promover 

o desenvolvimento sustentável onde cidadãos e cidadãs sejam protagonistas”. 

Como visão de futuro ficou estabelecido que : “A cidade de Aracaju assumirá seu 

papel de protagonismo na construção do bem-estar e da cidadania”.

Como valores da gestão: Inovação; Gestão que promove resultados; Ética e 

Transparência; Eficácia, eficiência e efetividade das políticas públicas

Protagonismo do (a) Cidadão(ã).

 Foram também definidos cinco Focos Estratégicos com 18 Resultados Esperados 

para o período 2017-2020 :

FOCO ESTRATÉGICO 1 – Tornar Aracaju uma cidade inteligente, humana e criativa

Resultado Esperado 1: Ampliar o acesso aos serviços públicos e promover o

desenvolvimento de Aracaju por meio da tecnologia – Aracaju digital.

Resultado Esperado 2: Garantir ambientes seguros para as pessoas e contribuir 

para o enfrentamento da violência – Aracaju segura.

Resultado Esperado 3: Buscar excelência, eficácia e eficiência dos processos e

serviços da PMA pelo uso de tecnologias e da inovação – Gestão Inteligente.

Resultado Esperado 4: Ampliar a acessibilidade na cidade.

Resultado Esperado 5: Implantar Sistema de Mobilidade Urbana inteligente para os 

cidadãos e as cidadãs.

FOCO ESTRATÉGICO 2 – Promover o desenvolvimento urbano e econômico 

3 - Perfil da Administração Municipal
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sustentáveis

Resultado Esperado 6: Harmonizar os avanços científico-tecnológico, sociocultural 

e institucional com os impactos do desenvolvimento – Aracaju sustentável.

Resultado Esperado 7: Avançar no enfrentamento dos principais problemas

ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo dos resíduos sólidos.

Resultado Esperado 8: Fomentar o Desenvolvimento econômico vocacionado , o

empreendedorismo e a empregabilidade no município.

FOCO ESTRATÉGICO 3 – Promover o desenvolvimento social

Resultado Esperado 9: Ampliar o acesso das pessoas à moradia digna.

Resultado Esperado 10: Fomentar o acesso ao esporte, à cultura e ao lazer e

contribuir para elevar a qualidade de vida da população.

Resultado Esperado 11: Melhorar a prestação de serviços à saúde das pessoas.

Resultado Esperado 12: Promover o bem estar social, a efetivação de direitos e o

fortalecimento da cidadania-Desenvolvimento Humano.

Resultado Esperado 13: Garantir o acesso e a qualidade da aprendizagem-

Educação.

FOCO ESTRATÉGICO 4 – Garantir a excelência na prestação dos serviços públicos e 

gestão orientada para resultados e para a inovação

Resultado Esperado 14: Promover a capacitação permanente, qualificar e valorizar 

os (as) servidores (as) públicos.

Resultado Esperado 15: Modernizar os processos de gestão.

Resultado Esperado 16: Garantir o equilíbrio das contas públicas, o controle e a

eficácia e eficiência na aplicação dos recursos.

FOCO ESTRATÉGICO 5 – Assegurar protagonismo do munícipe na Gestão e nas 

Políticas Públicas

Resultado Esperado 17: Fortalecer, qualificar e inovar o relacionamento da PMA com

as pessoas.



Resultado Esperado 18: Promover o aperfeiçoamento e a transparência da gestão

Pública.

3.3 - Estrutura organizacional

A Administração Pública Municipal, compreendendo os órgãos e as entidades que 

compõem a esfera do Poder Executivo, tem a missão básica de atender as demandas 

do povo aracajuano, por meio de ações que possibilitem a melhoria das suas 

condições socioeconômicas e o desenvolvimento do Município. Além disso, visa 

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 da Gestão.

Compõem a Administração Municipal: a  Administração Direta, constituída pelos 

órgãos integrantes da Prefeitura Municipal, Secretarias Municipais e os órgãos 

integrados nas suas estruturas 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  atualmente possui 12 (doze) Secretarias Municipais, 

após a desativação da Secretaria Municipal de Articulação Política das Relações 

Institucionais –SEAPRI , através do Decreto nº 5.452/2017.

 

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

De acordo com as referidas Legislações  a estrutura ficou assim definida:

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

I - Prefeitura Municipal de Aracaju - PMA

1.1. Secretaria Municipal de Governo - SEGOV

1 . 2 . Secretaria Municipal da Comunicação Social - SECOM

1.3. Procuradoria - Geral do Município - PGM

1.4. Controladoria - Geral do Município - CGM

II - Secretarias Municipais de Natureza Instrumental:

2.1 . Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

2 . 2 . Secretaria Municipal 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. Secretaria Municipal da Infraestrutura - SEMINFRA

3.8. Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania - SEMDEC

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 Social e da Cidadania - SEMDEC

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 Indústria, Comércio e Turismo - SEMICT

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

Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA

3 - Perfil da Administração Municipal
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4.1 - Eixo Estratégico 1 :  Tornar Aracaju uma cidade inteligente, humana e criativa: 

SEMICT - SEMDEC (GUARDA - DEFESA CIVIL - PROCON - SMTT)

Segurança e Mobilidade

A Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo – SEMICT,  tem por 

competência prestar apoio e assistência direta e imediata nas áreas de indústria, 

comércio e turismo; promover o desenvolvimento econômico, compreendendo 

ações de incremento e estímulo à indústria e ao comércio; viabilizar o 

desenvolvimento industrial e comercial, e respectivos incentivos; realizar ou apoiar a 

realização de exposições e feiras industriais e comerciais; apoiar e estimular a 

implantação e consolidação de empresas privadas no Município, como fator de 

geração de emprego e renda; fomentar o desenvolvimento turístico, dentre outras.

 Relativo ao Programa em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS) em 

torno de projetos “Aracaju Inteligente, Humana e Criativa (AIHC)”, foram 

desenvolvidas ações centradas no Planejamento estratégico relacionadas ao 

Projeto 1 – Aracaju na Palma da Mão, com diversas reuniões de aproximação entre 

secretarias e agentes sociais, participação em comitês e grupos de trabalho e a 

constituição de programas e projetos que estão tendo foco como inserção piloto no 

bairro Santa Maria. Várias palestras foram realizadas para divulgar o Programa AIHC 

junto ao Startup Day do SEBRAE, no Fórum Empresarial, Rotary Club, Câmara de TI, 

Universidade Tiradentes, UFS, Rotary e na Escola de Governo.  Esse Projeto 

contemplou o processo de contratação de uma plataforma colaborativa para 

interação da gestão municipal com a sociedade, bem como uma pesquisa junto às 

demandas e serviços das secretarias municipais para a futura construção do Portal 

de Serviços da PMA, e as necessidades infraestruturais e de parcerias para 

implantação do Wi-Fi livre em praças, orlas, parques e outros equipamentos públicos 

de Aracaju.

Outra ação realizada pela SEMICT nessa gestão foi a disponibilização da Marinete do 

Forró por 16 dias consecutivos durante o mês de junho. A Marinete, além de ser um 

produto característico da cidade de Aracaju, transformou-se numa tradição para os 
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visitantes que chegam à capital para conhecer e vivenciar um pouco da nossa cultura 

e dos costumes locais. De 14 a 29 de junho, a Marinete levou visitantes das mais 

variadas origens para conhecer os principais pontos turísticos da cidade ao embalo 

de um Trio Pé de Serra e ao lado de um casal de dançarinos que ensinavam passos 

típicos do nosso tradicional forró. 

Marinete do Forró 2017

Crédito: Adeilde Queiroz

Com o objetivo de ordenar os atributos e a forma como vêm sendo comercializados 

alguns dos principais atrativos turísticos da capital, foi iniciado no mês de agosto um 

projeto com a Associação de Barqueiros da Orla Pôr do Sol como intuito de oferecer 

uma série de capacitações para os profissionais que trabalham fazendo a travessia 

dos visitantes para a Crôa do Goré e Ilha dos Namorados.Esta ação foi realizada em 



parceria com Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE/SE) que disponibilizou aos profissionais do local, capacitações nas áreas de 

Associativismo e Atendimento ao Cliente.

Após esse processo, foi a vez da própria secretaria oferecer uma capacitação 

exclusiva para o Turismo de Experiência, onde o objetivo foi mostrar aos associados 

as várias possibilidades de oferecer seus produtos de forma diversificada e mais 

atrativa para os seus clientes. Um dos produtos resultantes desta ação, além dos 

cursos já oferecidos, será a entrega de toda a identidade visual da associação, que 

inclui a criação de uma marca própria, bem como as possibilidades de aplicações.

Anúncio no Guia Sergipe Trade Tour: no mês de agosto foram finalizadas as tratativas 

para a veiculação de um anúncio publicitário no mais tradicional guia turístico do 

Estado de Sergipe. O anúncio em página dupla aparece no início da publicação e 

garante uma maior visibilidade para a SEMICT e Prefeitura de Aracaju.

Criação da nova Marca Aracaju

Outro produto finalizado no mês de setembro foi a criação da nova marca do destino 

Aracaju. A Marca Aracaju estará presente nas próximas campanhas promocionais do 

turismo da cidade, nos materiais impressos como, folders, livretos, mapas, e ainda 

em vídeos institucionais.
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Segurança

A missão da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania - SEMDEC, entre 

algumas, é “estabelecer as políticas, diretrizes e programas de segurança do 

Município de Aracaju”. Acrescenta-se ainda as questões relacionadas à prevenção de 

catástrofes, desastres e/ou calamidades, os quais estão ligados aos trabalhos da 

Defesa Civil.

Na garantia da ordem pública, além de preservar a integridade dos cidadãos, busca 

também proteger e preservar o patrimônio público, por intermédio de 

patrulhamentos ostensivos e preventivos, realizados pela Guarda Municipal.

Ainda no contexto de segurança preventiva, está inclusa a proteção aos direitos do 

consumidor, razão pela qual foi estruturado o Programa Municipal de Proteção e 

Defesa do Consumidor, PROCON Aracaju.

Na defesa do direito de ir e vir, dentro dos limites do município, a SEMDEC auxilia a 

Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - SMTT, órgão vinculado, em 

suas demandas administrativas, visto que possui natureza  especial, com atuação 

independente.

Dentro do planejamento estratégico da Prefeitura de Aracaju, a SEMDEC é 

responsável pela execução de dois projetos, são eles: Projeto 4, denominado Aracaju 

Segura, e o Projeto 12 , que refere-se ao Centro Integrado de Controle Operacional – 

CICO.

O Aracaju Segura, com ações em andamento, objetiva construir por meio de processo 

participativo, ações que visem reduzir as diversas formas de violência no município 

de Aracaju. Essas ações são de caráter intersetoriais e articuladas nas áreas de 

educação, cultura, assistência social, promoção da saúde e afirmação dos direitos no 

Projeto Barqueiros Orla Pôr do Sol

Crédito: Alê Alcântara e Kate Salomão

Crédito: Alê Alcântara



sentido de potencializar a prevenção à violência e à promoção da cultura de paz.

Estímulo de experiências comunitárias

O objetivo dessa ação é apoiar os conselhos locais na discussão de problemas da 

comunidade com participação dos representantes dos serviços públicos e entidades 

presentes na localidade, buscando apoio e sugestão para o enfrentamento da 

violência no território.

A Guarda Municipal De Aracaju- GMA atua em todas as regiões e bairros da cidade de 

Aracaju através de rondas e corpo efetivo disposto nos prédios e espaços públicos 

municipais, além de contar com diversos grupamentos especializados.

Buscando aproximar ainda mais a comunidade da instituição, a Guarda Municipal de 

Aracaju apostou na informação. A Assessoria de Comunicação tem divulgado suas 

ações, com o objetivo de tornar público o empenho da GMA em cumprir sua missão 
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de proporcionar maior tranquilidade e segurança aos munícipes, através da inibição à 

violência e ao crime no município. A GMA divulgou 282 matérias/vídeos/posts sobre 

a GMA nos mais variados veículos de comunicação, uma média mensal de mais de 28 

veiculações.

Por intermédio da  Coordenadoria de Estatística – COEST, foi desenvolvido o Sistema 

Integrado de Informações – SII/GMA, um banco de dados manipulado por interface 

gráfica que permite a captação de diversos tipos de informação da GMA, desde 

recursos materiais e humanos até as ocorrências e flagrantes policiais do serviço 

operacional. O sistema ainda foi ampliado para atender as demandas internas das 

coordenadorias e grupamentos que compõem a instituição, além de recepcionar, 

registrar e encaminhar as chamadas da Defesa Civil Municipal por intermédio do 

canal telefônico 199.

Programa Anjos Azuis

Trabalhando na perspectiva da prevenção voltada a crianças, adolescentes e jovens, 

a GMA atenta a este público, ampliou as atividades do Programa Anjos Azuis para os 

mais diversos espaços públicos. O Programa atende a crianças e adolescentes a 

partir de metodologias adequadas a cada faixa etária com a utilização do teatro de 

f a n t o c h e s ,  r o d a s  d e 

conversa e exposições 

institucionais. Os diversos 

temas trabalhados são: 

Bullying,Preservação do 

P a t r i m ô n i o  P ú b l i c o , 

D r o g a s ,  M o b i l i d a d e 

Urbana e Acessibilidade, 

Violência, Projeto de Vida e 

Combate ao Mosquito 

Aedes Aegypti.

Fonte: Arquivo/SEMDEC

Fonte: Arquivo/SEMDEC



Curso Complementar de Armamento e Tiro

No ano de 2017, a Guarda Municipal de Aracaju ofertou duas turmas do Curso 

Complementar de Armamento e Tiro, com carga horária de 40 horas. O objetivo do 

curso foi habilitar os guardas municipais de Aracaju quanto ao manuseio, utilização 

de armas de fogo com funcionamento semi-automático (pistola cal. .380), aspectos 

relativos à manutenção e conservação, além da execução prática do tiro defensivo. 

Curso Básico de Inteligência de Segurança Pública

Realizado no período de 03 a 07 de julho de 2017 na Academia de Polícia Civil de 

Sergipe - ACADEPOL/SE, com carga horária de 40 horas.Na ocasião 36 guardas 

municipais de Aracaju formamcapacitados.
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Programa Famílias Fortes – PFF

O Programa Famílias Fortes é uma proposta de intervenção com famílias, e tem por 

objetivo reduzir os fatores de risco ao uso e abuso de substâncias tóxicas por 

adolescentes e fortalecer os vínculos familiares. As famílias participantes devem ser 

representadas por pelo menos 01 adulto (pai/mãe/outro familiar/responsável) e 

pelo menos 01 criança/adolescente entre 10 e 14 anos. Os conteúdos abordados 

tratam das mais diversas mudanças comportamentais que surgem a partir das boas 

escolhas, do empoderamento, do enfrentamento à pressão dos pares até o resgate 

dos vínculos familiares, que vão desde o cuidado até a simples brincadeira em 

família, onde o diálogo deve ser reestabelecido, com a presença do afeto, limites e 

regras. Para atender este programa do governo federal, 04 guardas foram formados, 

capacitados e monitorados pela equipe da Fio Cruz.

Núcleo Psicossocial

No período de janeiro a outubro de 2017, o Núcleo Psicossocial prestou os seguintes 

atendimentos: 35 atendimentos sociais, 94 atendimentos psicológicos, 12 

atendimentos médicos, 18 visitas domiciliares, 02 palestras com a participação de 

60 guardas municipais e 01 viagem de acompanhamento médico, totalizando assim 

238 atendimentos. Sendo importante ressaltar, que este serviço se estende também 

aos  fami l iares 

dos servidores 

acompanhados, o 

público atendido 

é encaminhado 

ao profissional de 

a c o r d o  c o m  a 

n e c e s s i d a d e 

e x p o s t a  n o 

m o m e n t o  d o 

acolhimento.

Fonte: ASCOM/GMA

Fonte: ASCOM/GMA Fonte: ASCOM/GMA
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Série histórica de ocorrências atendidas pela GMA 2015 - 2017

É possível notar o aumento significativo do número de ocorrências registradas a 

partir de fevereiro de 2017. Os fatores que provavelmente influenciaram foram as 

capacitações realizadas para os guardas municipais no tocante a “importância dos 
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registros”, a forte intensificação das ações de segurança nos terminais de integração 

com o advento da Operação Terminal Seguro, a intensificação das ações no Calçadão 

Formosa Aracaju, nas unidades de saúde e instituições de ensino, dentre outras.

Ligações registradas (¹)

Parada breve (²)

Ocorrências/Atendimentos (¹)

Pessoas abordadas (²)

Flagrantes

Pessoas detidas/apreendidas

Celulares recuperados (²)

Armas brancas recolhidas

Armas de fogo apreendidas

Simulacros apreendidos

Veículos recuperados

Drogas apreendidas (unidades)

Ação
2013 Variação

2013-2014

2014 Variação

2014-2015

2015 Variação

2015-2016

2016 Variação

2016-2017

2017

até out

Média anual

2013-2017

Total

2013-2017

-

-

-

-

283

413

-

136

5

1

7

756

10.475

18.312

4.001

6.745

229

299

66

311

28

14

28

1.163

6.743

18.312

3.125

6.745

323

443

66

244

19

13

23

1.519

20.228

18.312

9.375

6.745

1.616

2.214

66

1.222

96

64

114

7.596

5.514

-

2.830

-

389

505

-

262

23

14

23

2.074

-

-

-

-

417

592

-

210

22

16

25

1.490

4.238

-

2.544

-

298

405

-

303

18

19

31

2.113

-

-

-

-

↑ 47%

↑ 43%

-

↑ 54%

↑ 340%

↑ 1500%

↑ 257%

↑ 97%

-

-

-

-

↓ -7%

↓ -15%

-

↑ 25%

↑ 5%

↓ -13%

↓ -8%

↑39%

↓ 23%

-

↓ 10%

-

↓ 23%

↓ 20%

-

↑ 16%

↓ 22%

↑ 36%

↑ 35%

↑ 2%

↑147%

-

↑57%

-

↓ 23%

↓ 26%

-

↑ 3%

56%↑ 

↓ 26%

↓ 10%

↓ 45%

Fonte: COEST/2017

(¹) Registros iniciados em 2015

(²) Registros iniciados em 2017

Quadro resumo das ações operacionais registradas pela GMA 2013-2017

Fonte: COEST/GMA

413

505

405

299

2013 2014 2015 2016 2017 

(até out)

 Total: 2214 detidos/apreendidos

Pessoas detidas/apreendidas pela GMA 2013 - 2017 

592

Fonte: COEST/GMA
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A GMA registrou pelo menos uma ocorrência em cada bairro do município, 

demonstrando que está presente em todo território de Aracaju. O mapa indica que o 

bairro com maior atuação operacional da GMA foi o Centro.  Alguns pontos fazem o 

bairro se destacar em número de ocorrências, quais sejam: a presença dos mercados 

municipais com forte atuação da RONDAM e a presença de 02 terminais de 

integração (Terminal Fernando Sávio e o Terminal do Mercado). Os outros bairros que 

merecem destaque são 13 de Julho, em virtude dos Calçadões 13 de Julho e Formosa 

Aracaju e o Parque Augusto Franco com importante atuação do Ciclo Patrulhamento; 

Santos Dumont; Atalaia; Capucho; Inácio Barbosa e Farolândia, bairros que têm ou 

estão próximos aos terminais de integração. É importante ressaltar que os terminais 

de integração são os principais equipamentos públicos de registro de ocorrências da 

GMA.

Locais das ocorrências registradas pela GMA - janeiro a outubro de 2017

0,05%
0,1%
0,2%
0,3%
0,5%
0,6%
1,0%

2,0%
2,4%

3,3%
3,6%

4,5%
5,0%
5,3%

6,2%
31,7%

33,0%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

Total: 4001 Ocorrências

Terminal de Integração/ônibus
Via Pública

Unidade de Saúde
Calçadão

Instituição de Ensino
Mercado Municipal

Parque
Praça Pública

Unidade de Assistência Social
Residência

Repartição Pública
Estabelecimento Comercial

Outros logradouros Públicos
Orla

Grandes Eventos
Feira Livre
Cemitério

Fonte: COEST/GMA

Mapa de atuação da GMA em ocorrências - janeiro a outubro de 2017
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Assaltos a ônibus registrados na circunscrição do município de Aracaju - 
Janeiro a Outubro

Assaltos a ônibus Média 2014 - 2016

Fonte: Dados do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Aracaju – SETRANSP

O Gráfico apresenta o quantitativo de assaltos a ônibus ocorridos na circunscrição do 

município de Aracaju no período de janeiro a outubro dos anos de 2014, 2015, 2016 e 

2017.

A Coordenação de Defesa Civil no município de Aracaju, realiza ações preventivas e de 

reconstrução em locais atingidos ou que possam vir a ser atingidos por desastres. 



Diante dessas ações destacam-se trabalhos que proporcionaram resultados 

significativos.

As vistorias são inspeções técnicas realizadas em edificações públicas e privadas e 

tem como objetivo principal a visualização de patologias da construção que possam 

representar riscos.
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Ano

Nº de Vistorias

Fonte: COMDEC Aracaju

2013

567

2014

442

2015

401

2016

350

2017

593

567

442
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Vistorias Realizadas

Fonte: COMDEC Aracaju

Ano

Nº de Notificações

Fonte: COMDEC Aracaju

2013

45

2014

23

2015

32

2016

4

2017

3

Notificações

Devidamente encaminhadas, as notificações advertem sobre os riscos existentes no 

imóvel e sua necessidade de manutenção, de acordo com Lei Municipal 2765/99;

Mapa Termal de vistorias realizadas - Bairros de Aracaju e suas Ocorrências 



Relatório Técnico de Vistoria (RTV)

São relatórios produzidos em maior quantidade pela Defesa Civil, que relatam 

aspectos técnicos com relação às manifestações patológicas que as edificações 

apresentam e indicam as medidas que devem ser adotadas para sanar (se possível) 

as patologias do local.
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Ano

Nº de Relatórios

Fonte: COMDEC Aracaju

2013

216

2014

122

2015

94

2016

281

2017

135

Vistorias em evento de Entretenimento

A Coordenadoria de Defesa Civil Municipal de Aracaju estabeleceu uma padronização 

de documentos os quais devem ser apresentados pelas empresas que realizam 

eventos com estrutura desmontável.

As empresas que pretenderem realizar eventos com estrutura montável/ 

desmontável para acomodação de público necessitam apresentar documentação 

específica com antecedência de até 15 dias da realização do evento.Em 2017 foram 

realizadas 20 vistorias  em eventos.

 Mapeamento de Área de Risco

A Capital foi contemplada no ano de 2013 com um mapeamento de áreas de risco 

realizado pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) em parceria com a COMDEC.  Este 

mapeamento identificou quinze (15) áreas em risco de deslizamentos e duas (02) 

áreas em risco de inundação. Este trabalho é utilizado como maior referência na 

política de gestão de risco adotada pela Prefeitura de Aracaju.

Monitoramento das Áreas de Risco

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Aracaju – COMDEC iniciou neste ano, 

um trabalho de atualização do mapa das áreas de risco da Capital. Até o momento, a 

COMDEC identificou um total de dezoito (18) localidades com risco de deslizamento, 

trinta e duas (32) localidades em risco de inundação (margens dos rios Poxim e do Sal, 

do canal Santa Maria e do Riacho do Cabral), quarenta e oito (48) localidades com 

risco de alagamentos e duas (02) áreas com risco de tecnológico associado

a explosão em plantas industriais (unidades da Petrobras e Nacional Gás na Zona de 

Expansão de Aracaju).



A atualização do mapa da área de risco prevê ainda a obtenção de imagens aéreas 

destas localidades, com o intuito de identificar com exatidão os imóveis localizados 

em situação de risco. O levantamento aéreo será obtido com sobrevôo de drone 

realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Comunicação Social. O bairro 

Porto D'antas foi o primeiro bairro de Aracaju contemplado com o levantamento 

aéreo no mês de novembro.
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Mapa das áreas de Risco de Aracaju

Fonte: COMDEC Aracaju

Levantamento Aéreo no bairro Porto D'antas

Fonte: Arquivo COMDEC Aracaju

Plano de Evacuação Comunitária da Área Industrial da Zona de Expansão

Logo do Plano de Evacuação da Comunidade.

A Av. Melício Machado é hoje a 

principal via de escoamento em 

direção às praias de Aracaju e de 

cidades da zona sul de Sergipe. O 

seu entorno abriga indústrias de 

manuseio de petróleo, empresas de 

grande reconhecimento, pequenos comércios e instituições, além de haver uma 

grande aglomeração residencial formada em sua maioria por residências 

unifamiliares, condomínios e edificações multifamiliares.

Tendo em vista hipóteses acidentais capazes de atingir a área externa das 

instalações industriais e colocar em risco a segurança da população em seu entorno, 

a Defesa Civil Municipal de Aracaju (COMDEC - Aracaju), juntamente com as 

organizações envolvidas no processo de evacuação, elaborou um plano de 

evacuação. O plano consiste na adoção de medidas de proteção às comunidades 

circunvizinhas, prevenindo e mitigando os efeitos de sinistros nas instalações das 



empresas, permitindo assim a movimentação das pessoas ali residentes e 

transeuntes para áreas de segurança. Assim foi criado o Plano de Evacuação da 

Comunidade da Área Industrial da Zona de Expansão de Aracaju – PEC AIZEA.
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Maquete Eletrônica – Indica a área de mobilização, os riscos ocasionados pelas 

empresas, os postos de comando, as rotas de fuga, os pontos de encontros, o posto 

médico avançado, as placas de sinalização e as barreiras de controle de tráfego.

Fonte: Arquivo COMDEC Aracaju

Maquete eletrônica do PEC
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O Projeto NUDEC visa atender as demandas das comunidades residentes nas áreas 

de risco da cidade de Aracaju, que estão vulneráveis aos efeitos dos eventos 

adversos potenciais causadores de desastres, em especial as chuvas intensas.

O projeto NUDEC prevê 10 núcleos com prioridade para os bairros: Industrial, Porto 

Dantas, Cidade Nova, Jabotiana, Santa Maria, América, Jardim Centenário, 18 do 

Forte, Bugio e Soledade.

O Nudec da Zona de Expansão de Aracaju, já implantado, é composto por membros 

atuantes da comunidade, engajado com as discussões e propostas de prevenção e 

melhoria da zona de expansão.

Com o objetivo de identificar as lideranças comunitárias e sensibilizá-los quanto à 

implantação Nudecs, a defesa civil realizou visitas aos Centros de Referência da 

Assistência Social – CRAS.

Também foi realizada no dia 21 de junho a apresentação do Projeto Nudec às 

lideranças comunitárias e moradores do bairro Jabotiana, que envolve os conjuntos 

Sol Nascente, JK e Santa Lúcia além da Jabotianinha, o Largo da Aparecida e o 

Povoado Aloque.

O Bairro fica localizado às margens do Rio Poxim, por conta disso a população passa 

por problemas quando as chuvas são frequentes e o rio não suporta o volume de 

água vindo a transbordar.

Informativo sobre as chuvas Projeto NUDEC - Núcleo Comunitário de Defesa Civil

Logo Nudec Zona de Expansão

Fonte: Arquivo COMDEC Aracaju

Fonte: Arquivo NUDEC



Projeto Central 199

Até abril de 2017, Aracaju era uma das poucas capitais do Brasil que ainda não 

possuía o número emergencial de Defesa Civil (199). A implantação do 199 

aconteceu em forma de parceria com a Central de Atendimento da Guarda Municipal 

de Aracaju, cujos atendentes receberam um treinamento desenvolvido 

especificamente com o objetivo de orientá-los a melhor atender e classificar os tipos 

de ocorrências e seus níveis de gravidade.

Até o dia primeiro de novembro de 2017 haviam sido registradas 220 ocorrências 

protocoladas através do 199.

Procon Aracaju

O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON Aracaju -  é o 

órgão operativo da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania  – SEMDEC -  
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responsável pela proteção e defesa do consumidor.  Criado especificamente para 

este fim, ele possui competência, no âmbito do Município de Aracaju, para exercer as 

atribuições estabelecidas pelas Leis nº 4.483/13 e nº 8.078/90, e pelo Decreto nº 

2.181/97.

Rede Consumo Seguro e Saúde de Sergipe ( RSCC/SE)

No dia 25 de maio do corrente ano, na sede do Ministério Público de Sergipe (MPSE), 

foi implantada a Rede Consumo Seguro e Saúde de Sergipe (RSCC/SE). Esteve em 

destaque a atuação da Rede nos demais Estados, além de ter sido ressaltada a sua 

importância no alinhamento das ações conjuntas (ex.: PROCON, ITPS, MP, ANVISA, 

etc.), em que cada órgão contribui de acordo com sua competência, trazendo 

resultados mais eficazes. Também foram definidas estratégias em âmbito municipal.

Apresentação de projeto do Nudec para a comunidade do Bairro Jabotiana

Fonte: Arquivo COMDEC Aracaju

Fonte: PROCON



Termo de Cooperação Com o CREF20/SE.

No dia 31 de maio de 2017, na sede do Conselho Regional de Educação Física de 

Sergipe (CREF/SE), ocorreu a assinatura do Termo de Cooperação Técnica. O acordo 

prevê ações conjuntas para fiscalizar a área de atividade física, em conformidade com 

o Código de Defesa do consumidor (CDC), Conselho Federal de Educação Física 

CONFEF e CREFs.

Encontro Internacional Temático de Direito do Consumidor: Direito Fundamental à 

Saúde

Diante das demandas dos consumidores, o Procon Aracaju busca a participação nos 

debates que visam refletir, identificar e buscar soluções para as principais demandas 

do universo consumerista. Realizado pelo Instituto Brasileiro de Política e de Direito 

do Consumidor (BRASILCON), nos dias 27 a 29 de setembro, em Salvador/BA, o 

evento teve como foco o direito do consumidor e a saúde. O destaque esteve 

relacionado com a tramitação do projeto de lei que pretende impedir a aplicação do 

CDC aos contratos dos planos de saúde, com foco, também, na judicialização.
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Operação Pai Herói

A operação “Pai Herói” ocorreu em ocasião do Dia dos Pais.  As ações estiveram  

direcionadas aos estabelecimentos que comercializam produtos masculinos ou 

unissex.  Entre os dias 26 de julho e 9 de agosto foram vistoriadas 430 lojas, nos 

shoppings Jardins e Riomar, assim como no Centro de Aracaju.

Fonte: PROCON Aracaju

Fonte: PROCON Aracaju



Operação  “Independência” -  7 de Setembro

Foi realizada entre os dias 22 e 30 de agosto, de 2017, a operação “Independência”, 

em ocasião das comemorações voltadas ao 7 de setembro. Em caráter inédito, o 

órgão desenvolveu uma ação direcionada à fiscalização, exclusivamente, de 

armarinhos e lojas de instrumentos musicais. Foram averiguados, em um total de 37 

lojas, aspectos relacionados à precificação dos produtos, duplicidade de preços e a 

correta disponibilização do Código de Defesa do Consumidor, nos estabelecimentos.

Operação “Dia das Crianças”

O Procon Aracaju, em parceria com o ITPS/Inmetro, Secretaria de Estado da Fazenda 

(Sefaz) e do Procon Estadual, fiscalizou lojas de produtos importados, com foco em 

brinquedos, no centro comercial da capital sergipana. A ação foi executada em 

ocasião do Dia das Crianças para evitar riscos à saúde e segurança dos 

consumidores, assim como para garantir que houvesse respeito às normas 

estabelecidas para comercialização dos produtos.

Ao todo, foram fiscalizados 50 estabelecimentos e 16.000 (dezesseis mil 

brinquedos) foram apreendidos por estarem em situação irregular. O Procon Aracaju 

emitiu 5 (cinco) autos de infração e 1 (um) auto de apreensão e depósito.
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Operação  “Primavera”

A operação primavera, lançada no dia 17 de outubro, seguiu até o dia 31, com objetivo 

de fiscalizar floricultura e lojas de produtos de jardinagem, na capital. O órgão 

vistoriou 28 estabelecimentos do ramo e emitiu 24 autos de infração, sendo oito por 

ausência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e 16 por irregularidades na 

precificação dos produtos expostos.

Fonte: Arquivo/PROCON Aracaju

Fonte: Arquivo/PROCON Aracaju

Fotos: Ana Lícia Menezes/SECOM



Atendimento via telefone - 151

O atendimento ao consumidor através do telefone 151 manteve-se ativo ao longo de 

todo o ano. O canal de comunicação amplia e facilita o acesso da população aos 

serviços do Procon Aracaju. Por meio desse contato é possível esclarecer dúvidas e 

realizar denúncias, fazendo com que o setor adote as providências necessárias, 

podendo inclusive acionar o setor de fiscalização para averiguação do caso.

Divulgação do Cadastro de Reclamações Fundamentadas / 2016 - Edição Nº 3650 

DIARIO OFICIAL Aracaju/SE, 16 de Março de 2017 com as 10 empresas mais 

reclamadas. 

O PROCON/AJU, em cumprimento ao que estabelece o Código de Defesa do 

Consumidor (Lei n° 8.078/90) e o Decreto Federal n° 2.181/97, fez publicar em 

março de 2017 a relação das 10 (dez) empresas mais reclamadas no órgão no ano de 

2016. Referem-se a demandas dos consumidores que geraram a abertura direta de 

reclamação as quais, após análise técnica, foram consideradas fundamentadas, 

detalhando, ainda, se houve o atendimento ou não dessas demandas pelos 

fornecedores. Mencionada publicação ocorreu no Diário Oficial do Município n° 

3650, de 16.03.2017, bem como no site do órgão.

 (http://procon.aracaju.se.gov.br/ranking-reclamacoes)

Transporte e Trânsito

No ano de 2017, o desafio da diretoria da SMTT foi reestruturar o órgão do ponto de 

vista administrativo e financeiro. Foi feita uma economia significativa de recursos 

públicos através da revisão de contratos e contenção de gastos, mas os serviços 

necessários para a população continuaram sendo executados, como as reformas do 

corredor de ônibus da Avenida Rio Branco e do Terminal de Integração do DIA.

Resumos de Cards Publicadas em Nossas Redes Sociais

Durante o ano de 2017, estas foram as principais artes da Ascom/SMTT, criadas para 

celebrar datas comemorativas e informar sobre assuntos importantes. O conteúdo 

voltado para as mídias sociais sempre esteve ligado às tendências virais da rede.

4 - Resultados da Gestão

28Relatório de Gestão 2017 | Prefeitura Municipal de Aracaju

Principais artes da Ascom/SMTT

Fonte: SMTT

http://procon.aracaju.se.gov.br/ranking-reclamacoes


Serviços de Atendimento ao Público

O Atendimento ao Público da SMTT/ AJU oferece serviços importantes à população, 

como Contestação de Multas (defesa prévia, recurso a Jari, transferência de pontos, 

solicitações diversas sobre infrações de trânsito), cartão de estacionamento para 

idosos e deficientes, Ouvidoria e o Protocolo. Foi realizado um total de 43.371 

atendimentos ao público.

Levantamento Geral de Atividades

A Coordenadoria de Educação para o Trânsito realizou de janeiro a novembro do ano 

em curso, 172 (cento e setenta e duas) atividades, alcançando de maneira direta 

24.201 (vinte e quatro mil e duzentos e uma) pessoas. Sendo: 62 (sessenta e duas) 

apresentações do Grupo Cones de Teatro, 64 (sessenta e quatro) palestras e outras 

46 (quarenta e seis) ações educativas variadas.
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Ação educativa Teatro na Escola

O projeto tem como intuito educar e conscientizar, estudantes de instituições 

públicas e privadas, sobre o trânsito através de peças teatrais do Grupo Cones de 

Teatro.

Foram realizadas, até o momento, 62 apresentações do Grupo Cones de Teatro ao 

longo de 2017.

Ação educativa Faixa de Pedestre

A ação visa orientar sobre a 

travessia segura nas avenidas\ruas 

c o m  o s  m a i o r e s  í n d i c e s  d e 

acidentes. Realizado pelo Grupo de 

Teatro CONES, Agentes de Trânsito 

e Educadores de Trânsito.

Antes

Depois

Reforma de Abrigos ( Terminal da Rodoviária)

Fonte: ASCOM/SMTT

EMEI Áurea Melo Zamor

Praça Dom José Thomaz - Siqueira Campos



Ação educativa “1 Minuto Para O Trânsito”

O projeto aborda o tema trânsito nas Unidades de Saúde Municipais de Aracaju, 

conscientizando os pacientes que estão aguardando o atendimento. O objetivo é 

estabelecer diálogos rápidos nas salas de espera, através de conversa direta e 

material impresso, aproveitando o tempo ocioso dos pacientes para trazer 

informações e torná-los conscientes de suas atitudes no trânsito.

Palestras

Palestras realizadas em instituições públicas e privadas de ensino, empresas 

privadas e órgãos públicos. No intuito de informar e conscientizar acerca do trânsito. 

Até o novembro de 2017, foram realizadas,  46 palestras.
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Eventos

Passeio Ciclístico Aniversário de Aracaju

O evento “Passeio Ciclístico Aniversário da Cidade” teve o intuito de homenagear a 

cidade de Aracaju que completou nesse ano 162 anos, como também, exercitar o uso 

da bicicleta destacando a sua importância para a mobilidade urbana e para a saúde 

física e mental.

Semana Municipal De Trânsito

A Coordenadoria de Educação para o Trânsito iniciou de 2 a 8 de  maio a V Semana 

Municipal de Trânsito. Durante o mês foram realizadas 24 palestras em escolas e 

empresas, 10 apresentações do teatro (Grupo Cones) e 17 ações educativas.  

Abordagens a um público de 4.429 pessoas que alcançaram pedestres, ciclistas, 

motociclistas, profissionais do trânsito e crianças.

Unidade de Saúde Augusto Franco

EMEF João Teles Menezes

Auditório SEST/SENAT



Maio Amarelo

O Movimento Maio Amarelo tem o intuito chamar a atenção da sociedade para o alto 

índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo, o evento integrou as 

atividades da V Semana Municipal de Trânsito.

Semana Nacional De Trânsito

Semana Nacional de Trânsito que integra a Década Mundial de Ações para a 

Segurança Viária - 2011/2020, ocorreu durante o período de 18 a 25 de setembro do 

ano em curso Alguns eventos que integraram a Semana Nacional de Trânsito 2017: 

Dia Mundial Sem Carros e Passeio Ciclístico da Primavera.

Auto de Natal

O espetáculo musical natalino de 2017, intitulado “A última folha da Vila – Um conto 

de natal” aborda não só problemas relacionados ao trânsito como também assuntos 

relacionados ao social. O espetáculo é apresentado durante o mês de dezembro, 

principalmente para crianças e adolescentes da rede pública e privada de ensino do 

município de Aracaju.
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Fiscalização de trânsito

Realização de Operações de Fiscalização de Trânsito (Blitz), coibindo irregularidades 

e atrasos de Licenciamento (11.282 autos);

Ações diárias de fiscalização e combate 

a o  t r a n s p o r t e  c l a n d e s t i n o  d e 

passageiros (veículos e ônibus) com 

diversas apreensões e autuações e 

acompanhamento do Ministér io 

Público de Sergipe (576 Autos de 

Infração e o recolhimento de 132 

veículos);

Ações diárias de fiscalização aos 

taxistas (875 Autos de Infração 

Administrativos);

Fiscalização diária em locais de grande 

aglomeração de pessoas (Rodoviárias 

Nova e Velha e Aeroporto).

Atividades do Maio Amarelo - Empresa Mabel

Fiscalização

Foram realizadas ações de fiscalização nos terminais de integração, finais de linha e 

nas garagens das empresas, bem como foram recebidas manifestações via 

Ouvidoria, canal exclusivo com os usuários, que resultaram no total de 693 autos de 

infração às operadoras.

Autos de infração aplicados às operadoras.

Obs.: Os demais meses (agosto a dezembro/2017) estão em fase de julgamento, 

conforme prazo estipulado no R.T.C. – Regulamento de Transporte Coletivo de 

Aracaju.

Mês Total

Quantidade

JulhoJunhoMaioAbrilFevereiroJaneiro Março

6939719613650905866



Ocorrências de Trânsito – Aracaju (Dados Parciais)

O Setor de Registro de Acidentes de Trânsito, da Superintendência Municipal de 

Transportes e Trânsito (SMTT) apresenta abaixo, o quantitativo de acidentes de 

trânsito registrados no Sistema de Informação de Acidentes de Trânsito (Siatran) da 

SMTT, ocorridos no município de Aracaju nos anos de 2016 (de janeiro até dezembro) 

e de 2017 (de janeiro até novembro) e também a frota de veículos.

Os acidentes de transito com e sem vitima, ocorridos no município de Aracaju estão 

demonstrados conforme tabela a seguir. O ano de 2017 (de janeiro até 

novembro),apresentou um aumento de 1,28%, em relação ao ano anterior.

Na Tabela a seguir, apresenta a distribuição de solicitações atendidas pela Central de 

Inteligência de Transportes e Trânsito (CITT) da SMTT. O ano de 2017 (de janeiro até 

novembro) obteve uma redução de 14,28%, em relação ao ano de 2016.
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Observa-se na Tabela abaixo, a distribuição de solicitações atendidas pela 

Coordenadoria Operacional de Trânsito (COT) da SMTT, destacando-se os Eventos no 

ano de 2017 (de janeiro até novembro), com um percentual de 36,03%.

Na Tabela a seguir, observa-se os dados referentes aos acidentes ocorridos nas 

grandes vias do município de Aracaju, nos anos de 2016 (de janeiro até dezembro), e 

de 2017 (de janeiro até novembro). As Avenidas Gonçalo Rolemberg e Delmiro 

Gouveia se destacaram por apresentar os maiores acréscimo em relação às demais 

vias, 62,96% e 38,46% respectivamente, já as Avenidas Dr. Gonçalo Rolemberg Leite e 

Beira Mar, ambas reduziram acima de 15%, em relação ao ano anterior.

Acidentes

Sem Vítimas

Com Vítimas não Fatais

Com Vítimas Fatais

Total

2016

1.995

1.227

51

3.273

2017

2.036

1.228

51

3.315

Valor Absoluto

41

1

0

42

Valor Relativo

2,06%

0,08%

0,00%

1,28%

Acidentes de Trânsito em Aracaju (Dados Parciais)

Fonte: SMTT/CPTRAN/JV/IML

Frota de Veículos

Automóveis

Ciclomotor/Motoneta/Motocicleta

Demais Veículos

Total

2016

166.837

71.630

52.011

290.478

2017

169.664

74.010

53.946

297.620

Valor Absoluto

2.827

2.380

1.935

7.142

Valor Relativo

1,69%

3,32%

3,72%

2,46%

Quantitativo da Frota de Veículos de Aracaju (Dados Parciais)

Fonte: DETRAN/SE

Solicitações/Ocorrências

Acidentes

Fila Dupla

Guia Rebaixada

Obstrução da Via

Outros Tipos

Passeio

Ponto de Táxi

R6A

Vagas Especiais

Total

Solicitações

Apoio (Intervenção/Presença)

Eventos

Fechamento de Rua/Via

(Interdição/Liberação)

Total

784

100

3.036

155

951

364

293

273

270

6.226

12,59%

1,61%

48,76%

2,49%

15,27%

5,85%

4,71%

4,38%

4,34%

100,00%

667

136

703

1.506

44,29%

9,03%

46,68%

100,00%

Valor Absoluto

416

-41

-818

57

-180

-128

-155

10

-50

-889

Valor Absoluto

25

49

23

97

Valor Relativo

53,06%

-41,00%

-26,94%

36,77%

-18,93%

-35,16%

-52,90%

3,66%

-18,52%

-14,28%

Valor Relativo

3,75%

36,03%

3,27%

6,44%

Distribuição de Solicitações Externas Atendidas pela CITT (Dados Parciais)

Solicitações Externas Atendidas Coordenadoria Operacional de Trânsito

Fonte: CITT/SMTT

Fonte: COT/SMTT

2016

2016

1.20

05

92.218

212

771

236

138

283

220

5.337

22,48%

1,11%

41,56%

3,97%

14,45%

4,42%

2,59%

5,30%

4,12%

100,00%

692

185

726

1.603

44,29%

9,03%

46,68%

100,00%

2017

2017



A distribuição das vítimas fatais procedentes de acidentes de trânsito, ocorridos no 

município de Aracaju está apresentada na tabela a seguir. O ano de 2017 (de janeiro 

até novembro), a categoria dos passageiros e condutores teve um aumento 

significativo em relação ao ano anterior, já a dos motociclistas apresentou uma 

redução significativa (31,03%), em relação ao ano de 2016
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4.2 - Eixo Estratégico 2: Promover o desenvolvimento urbano e econômico 

sustentáveis:

SEMA - FUNDAT

Meio Ambiente

 A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, desde que foi criada, assumiu os aspectos 

inerentes à Gestão Ambiental do município, sendo atualmente o órgão responsável 

pela Fiscalização, Licenciamento, Monitoramento e Educação ambiental, além de 

outras atividades como projetos de preservação e melhoria da qualidade ambiental 

do município.  

 Em 2017 foram emitidas mais de 700 licenças ambientais e realizou mais de 2.675 

fiscalizações ambientais em atendimento a denúncias de crimes ambientais.

Um ponto forte das ações da SEMA foi o fortalecimento das atividades de Educação 

Ambiental que foram priorizadas dentro do processo de gestão. 

As atividades desenvolvidas buscam promover uma maior conscientização de 

crianças, jovens e adultos quanto à necessidade de preservar o meio ambiente em 

que vivemos. Dentre elas destacam-se, a realização de eventos, palestras e 

campanhas em Escolas, Universidades, Comunidades e Órgãos governamentais. 

Foram realizadas 202 ações de Educação Ambiental como Teatro Ambiental, Visitas 

guiadas em ambientes urbanos e de preservação, campanhas educativas dentre 

outras. As ações atingiram um público de diversas faixas etárias, atendendo um total 

de 21.920 pessoas que foram sensibilizadas com as atuações da equipe.

 Eventos de grande repercussão como a Semana do meio Ambiente, Praia Limpa, Dia 

da árvore com tombamento de duas árvores (Mangueira e cajueiro) no Bairro Inácio 

Barbosa e o Programa Nosso Pomar o qual contou com a participação de mais de 

1.000 crianças e adolescentes da rede Municipal de Ensino que aprenderam como 

plantar, cultivar e os principais benefícios das árvores frutíferas para o seu bem estar.  

A SEMA vem conseguindo enfrentar as adversidades e as dificuldades gerenciais 

através do planejamento de suas ações, consolidação de parcerias com a iniciativa 

privada, melhor gerenciamento das compensações ambientais, melhoria da 

Posição

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º

11º

12º

13º

13º

14º

15º

16º

Total

2016

425

219

183

121

80

78

47

38

27

35

37

29

45

41

35

34

24

13

1.511

2017

416

186

171

115

103

82

57

50

44

42

39

39

38

37

37

35

33

18

1.542

V. Absoluto

-9

-33

-12

-6

23

4

10

12

17

7

2

10

-7

-4

2

1

9

5

31

V. Relativo

-2,12%

-15,07%

-6,56%

-4,96%

28,75%

5,13%

21,28%

31,58%

62,96%

20,00%

5,41%

34,48%

-15,56%

-9,76%

5,71%

2,94%

37,50%

38,46%

2,05%

Variação de Acidentes de Trânsito nas Grandes Vias

Fonte: JV/SAAT/CPTRAN/IML/SMTT

Logradouro

Av. Presidente Tancredo Neves

Av. Beira Mar

Av. Prefeito Heráclito Rolemberg

Av. Hermes Fontes

Av. Gaeneral Euclides Figueiredo

Av. Augusto Franco

Av. Desembargador Maynard

Av. Pedro Calazans

Av. Gonçalo Prado Rolemberg

Av. Maranhão

Av. Engenheiro Gentil Tavares

Av. Francisco Porto

Av. Dr. Gonçalo Rolemberg Leite

Av. Juscelino Kubitschek

Av. Mario Jorge Menezes Vieira

Av. Mininistro Geraldo Barreto Sobral

Av. Barão de Maruim

Av. Delmiro Gouveia

Categoria

Motociclista

Pedestre

Ciclista

Condutor

Passageiro

Total

2016

29

14

5

2

1

51

2017

20

13

8

6

4

51

Valor Absoluto

-9

-1

3

4

3

0

Valor Relativo

-31,03%

-7,14%

60,00%

200,00%

300,00%

0,00%

Categoria das Vítimas Fatais de Acidentes de Trânsito (Dados Parciais)

Fonte: IML/SE



infraestrutura da sede e intensificação da arrecadação do FMMA – Fundo Municipal 

do Meio Ambiente, que tem se apresentado como importante fonte de recursos para 

manutenção de projetos, ações e atividades desta secretaria. Avaliando a série 

histórica de comportamento do FMMA o aumento médio de arrecadação em relação 

aos anos anteriores (2014-2016) foi de 100%. Para isto intensificou-se a fiscalização 

de empreendimentos sem licenciamento ambiental e aumentou-se a cobrança de 

multas ambientais vencidas, além das compensações ambientais que também são 

depositadas neste fundo. 

 

Fiscalização Ambiental

A SEMA realizou no ano 2017, período de Janeiro a Outubro, o atendimento de 2.675 

denúncias de crimes ambientais, destas 226 foram solicitações dos Ministérios 

Públicos Estadual e Federal. 

Distribuição do perfil das ações de fiscalização ambiental no município de Aracaju, 

SE. 
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Realizou-se um total de 11.772 fiscalizações ambientais desde a criação da 

secretaria. Analisando a série histórica percebe-se que o quadro de ações vinha 

crescendo geometricamente, contudo no período de 2016 a 2017, houve uma queda 

no número de ações em cerca de 24%.

Série histórica das Fiscalizações ambientais no município de Aracaju, SE. 

Descarte irregular de Resíduos da Construção Civil e Volumosos – RCCV's

O principal problema enfrentado pelos agentes ambientais foi o descarte irregular de 

resíduos principalmente da construção civil e resíduos especiais (efluentes 

poluentes, como esgotos e indústrias), somente neste setor já foram realizadas 656 

ações de fiscalização até o momento. Estas ações representaram 27% de todas as 

ações de controle ambiental realizadas pela SEMA 

Com a realização desse trabalho a população já conta com 9 (nove) empresas de 

coleta desse tipo de resíduos cadastradas e licenciadas e possuem 262 (duzentos e 

sessenta e duas) caixas estacionárias disponíveis para a população contratar o 

serviço. 

A notificação de proprietários que possuem terrenos baldios na cidade para que 

mantenham seus imóveis cercados ou murados e limpos também é uma ação 

Distribuição Relativa de Fiscalizações 2017

Fonte: IML/SE

2328

3235

3534

2675

2014 2015 2016 2017 - JAN/OUT

Fonte: Departamento de Controle Ambiental - DCA/SEMA. Elaboração Assessoria de Planejamento - ASPLANDI/SEMA, Nov. de 2017

Supressão Arbórea

11%

Poda

11%

Solicitações de

autorização de eventos

com uso de som

18%

Proteção Animal

12%

Residuos sólidos e

saneamento ambiental

27%

Poluição Atmosférica

6%

APP - Área de Proteção

5%

Denúncia Poluição Sonora

10%



destaque quando tratamos do descarte irregular de resíduos.

Reunião com empresários de Empresas Transportadoras de resíduos da construção 

civil. Secretaria do Meio Ambiente – SEMA.  
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Controle da Poluição Sonora

O controle da poluição sonora é uma ação fundamental dentro da capital  e todos os 

eventos onde haverá o uso de equipamentos sonoros precisam ser autorizados pela 

SEMA. As equipes verificam se o local é adequado, se é permitido por lei e dessa 

forma emitem uma autorização de 

u s o  d e  s o m  f a z e n d o - s e  u m 

enquadramento com os níveis 

(medido em decibéis) de intensidade 

do barulho audível que é permitido.

Fiscalização de equipamentos de Som 

em Show realizado na Capital. 

Fonte: Assessoria de comunicação – ASCOM/SEMA, Julho de 2017.

Fonte: Assessoria de Comunicação – ASCOM/SEMA. Janeiro de 2017. 

Controle de Maus Tratos de Animais – Proteção Animal 

O cuidado com o meio ambiente também envolve as questões da Proteção Animal, 

conforme a Lei Federal 9.605 de 1998 maus tratos de animais domésticos também é 

crime ambiental. Esse ano as fiscalizações desta área foram intensificadas devido ao 

número crescente de demandas e de fiscalizações preventivas também. Obtendo um 

aumento de mais de 160% em relação ao ano anterior (2016).

46
67

96

259

21
31

5

2014 2015 2016 2017

Denúncias Gerais

MP - Ministério Público

 Fonte: Departamento de Controle Ambiental – DCA/SEMA. Elaboração: ASPLANDI/SEMA, Novembro de 2017

Comunicações em Destaque da Fiscalização Ambiental da SEMA 

Operações integradas com outros órgãos ambientais:

Fiscalização Integrada com Pelotão da Polícia Ambiental de Sergipe (PPAmb): 

Fiscalização de combate ao desmatamento em área localizada na Rota de Fuga, 

entre os bairros Santa Maria e Aruana, próximo ao Aeroporto.  A ação foi motivada 

por denúncias, confirmadas pela SEMA e pelo Pelotão Ambiental que identificaram 

não só o desmatamento como também um início de invasão na área.

Crescimento das fiscalizações ambientais de Proteção Animal dos últimos

quatro anos (2014-2017)



Fiscalização Integrada com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) e Administração Estadual do Meio Ambiente 

(ADEMA): 

A fim de combater ocupações na Praia do Viral, localizada próxima a foz do Rio Vaza 

Barris. Na ação conjunta, as equipes constataram que há pessoas habitando a região. 

O local, que é considerado uma Área de Preservação Permanente (APP), está 

servindo de abrigo para pescadores. Invadir e ocupar áreas consideradas de 

Preservação Permanente é crime ambiental. Os órgãos se reuniram para definir 

sobre a destinação dos pescadores, para que não haja mais ocupações na área. A 

reunião ocorreu na sede da SEMA, com a participação do gestor municipal, o SPU, o 

IBAMA, a ADEMA e o PPAmb.

Fiscalização Ambiental na praia do Viral para averiguar invasão e construções 

irregulares.
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Licenciamento Ambiental

O Licenciamento Ambiental de Aracaju passou a ser de responsabilidade do 

município a partir do ano de 2014 com a criação da SEMA. Desde então já foram 

expedidas 3.125 licenças ambientais no município. Somente Em 2017 (período de 

janeiro a outubro) já foram protocolados na SEMA 1.076 pedidos de avaliação de 

licenciamento destes 725 licenças já foram analisadas e emitidas, o restante está em 

processo de análise.  

Fonte: Assessoria de Comunicação – ASCOM/SEMA. Janeiro de 2017. 

Fonte: Departamento de Licenciamento Ambiental-DLA/SEMA

*Dados de 2017 referente a Jan/Out.

Evolução dos pedidos de licenciamento ambiental de Aracaju

504

904

1133
1076

2014 2015 2016 2017*

Um grande avanço foi o tempo de resposta dado ao cidadão, ou seja, o tempo de 

análise dos pedidos de licenciamento dentro da  SEMA diminuíram de forma 

significativa aumentando a produtividade que contribuiu para a celeridade do 

processo conforme tabela a seguir:



Licenciamento online

O processo de licenciamento tem uma natureza eminentemente burocrática devido 

ao grande volume de documentos que precisam ser analisados até o ato de emitir o 

documento final (licenças e autorizações). Pensando em agilizar e desburocratizar 
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este serviço dentro da secretaria foi formado um grupo de trabalho entre servidores 

da secretaria para iniciar o processo de licenciamento online pensando em oferecer 

uma ferramenta de fácil acesso e gerenciamento à população na qual possam 

solicitar a análise de um pedido de licenciamento das suas próprias casas. 

Tipo de Licenciamento

Autorização Ambientais

Licenciamento Simplificado - LS

Licenciamento Ordinário:

Licença Prévia - LP

Licença de instalação - LI

L icença de Operação - LO

Licenciamento de órgão públicos

Certificado de Dispensa de Licença - CDL

Média de Redução do Tempo de Emissão de Licenças Ambientais 

Tempo médio

Anterior

(2014-2016)

7 dias

53 dias

42 dias

39 dias

57 dias

39 dias

15 dias

Tempo médio

Atual

(2014-2016)

2 dias

33 dias

33 dias

31 dias

38 dias

25 dias

15 dias

25

Redução de

Tempo para

a emissão(%)

70%

40%

21%

20%

33%

36%

-

40%

Categoria das Vítimas Fatais de Acidentes de Trânsito (Dados Parciais)

Distribuição do perfil de licenças ambientais emitidas pela SEMA em 2017

Fonte: Departamento de Licenciamento Ambiental – DLA/SEMA, Novembro de 2017. Elaboração: ASPLANDI/SEMA.

Fonte: Departamento de Licenciamento Ambiental - DLA/SEMA. Elaboração: ASPLANDI/SEMA, Novembro, 2017.

Distribuição por Tipologia de Licença

43%

6%

28%

2%
4%

0%
17% Autorizações Ambientais

Certificado de Dispensa de Licença

Licenças Simplificadas

Licença Prévia

Licença de Instalação

Licença Prévia de Instalação

Licença de Operação

Equipes de Licenciamento da Sema realizam vistorias técnicas/ambientais  em obras e 

estabelecimentos da capital e aumentam a eficiência de análises das licenças emitidas.

- 725 licenças ambientais emitidas pela Sema em 2017. 

- Redução média de 40% do tempo de emissão de licenças ambientais do munícipio.

- Redução de 36% do tempo médio de emissão de licenças ambientais para obras públicas.

Processos Administrativos: Danos Ambientais

Em 2017 foram instaurados 177 processos das mais diversas tipologias Os 

destaques vão para os processos relacionados às atividades que atuam de maneira 

irregular: sem licenciamento e processos relacionados ao descarte irregular de 

resíduos sólidos. Abaixo o gráfico aponta os demais tipos de processos instaurados.

Fonte: Setor de Processamento Administrativo – SPA/SEMA, Novembro de 2017. Elaboração: ASPLANDI/SEMA, 2017.

Processo Administrativos

 

Poluição Sonora
2%

Atividade Irregular

sem Licenciamento

Ambiental 52%

Poda e Supressão
1%

Resíduos Sólidos
34% Utilização De App

1%

Abandono De Veículo
9%

Aterramento De Lagoa
1%

Vandalismo
1%



Programa Aracaju Sustentável: Planejamento Estratégico da Prefeitura Municipal 

de Aracaju - PMA 

O Aracaju Sustentável é o programa da SEMA que está sendo desenvolvido no 

âmbito do Planejamento Estratégico da Prefeitura de Aracaju como prioritário. 

Composto por projetos estruturantes os quais serão fundamentais para a melhoria 

da qualidade ambiental do município. Abaixo segue os principais resultados e ações 

já desenvolvidas relacionadas com os projetos que já foram iniciados.

Inventário de Emissão dos Gases do Efeito Estufa (GEE)

É um documento elaborado através da identificação e do levantamento de dados dos 

principais setores e fontes de emissão de Gases do Efeito Estufa (GEE) no município. 

Para que que se tenha dados aceitos em nível internacional, aderiu-se  à uma 

Associação Mundial de Governos Locais, presente em mais de 100 países, o ICLEI 

(Governos Locais pela Sustentabilidade) para utilização da  metodologia GPC (Global 

Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories), a mesma 

utilizada por grandes cidades internacionais, como Chicago e Estocolmo, e pelas 20 

cidades brasileiras que já possuem seu inventário. O estudo proposto é 

indispensável para a análise das questões relacionadas à intensificação do Efeito 

Estufa, causado por atividades antrópicas, disponibilizando informações para a 

proposição de políticas, planos de ação e estratégias que contemplem medidas 

objetivas a serem adotadas para a mitigação de impactos, principalmente 

considerando que Aracaju é uma cidade costeira localizada ao nível onde os efeitos 

das mudanças climáticas são severos e evidentes.

Educação Ambiental 

O setor de educação ambiental da Sema trabalha junto à sociedade aracajuana 

visando construir valores, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas à conservação do meio ambiente. Assim, no mês de outubro, educadores 

ambientais realizaram diversas atividades socioambientais a fim de cumprir os 

objetivos estabelecidos na Lei no. 9.795/1999 (Política Nacional de Educação 
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Ambiental), bem como na Lei no. 3.309/2005 (Política Municipal de Educação 

Ambiental). As ações de Educação Ambiental desenvolvidas pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente estão divididas conforme a figura abaixo:

No ano de 2017 foram realizadas 202 ações de Educação Ambiental com público de 

diversas faixas etárias, atendendo um total de 21.920 pessoas.

Total de ações realizadas no ano de 2017 distribuídas pelo tipo de atividade.

Fonte: Coordenação de Educação Ambiental – ASPLANDI/SEMA. Novembro de 2017.

Fonte: Coordenação de Educação Ambiental – ASPLANDI/SEMA. Novembro de 2017.

31 30

25
21 20

18 17
14
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6 5
3

Público atendido com as ações de educação ambiental no ano de 2017

 

7000

4000
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Teatro Ambiental da SEMA 

O teatro ambiental trabalha de forma lúdica assuntos de cunho ambiental, através da 

sensibilização de crianças, adolescentes e adultos quanto à importância dos 

cuidados com o meio ambiente. Atualmente, existem seis peças teatrais montadas.

 Apresentação do teatro da SEMA, Parque da Sementeira 2017. 
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Fonte: ASCOM/SEMA, outubro de 2017

Fonte: ASCOM/SEMA, outubro de 2017

Projeto Ujacará

Objetiva sensibilizar a população Aracajuana quanto à importância da questão 

ambiental ser inserida no cotidiano, como sendo um fator fundamental para aguçar a 

consciência ambiental, através de 

atividades lúdicas e dinâmicas 

q u e  v i s a m  d e s m i s t i f i c a r  o 

“engessamento”  do pensar 

ambiental ,  através de uma 

sensibilização que fortaleça o 

senso cr í t ico  e  aprox ime a 

população das ações realizada 

pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente.

Programa Amigos do Meio Ambiente

O Programa “Amigos do Meio Ambiente” visa trabalhar a educação ambiental de 

forma continuada e contextualizada ao ambiente escolar em conjunto com as 

atividades do Plano Municipal de Arborização Urbana, com o eixo referente à 

Arborização nas Escolas. O Programa é composto por quatro eixos, sendo eles: 

Arborização, Resíduos, Conduta Legal e Horta. 

Intervenções Urbanas

As intervenções urbanas são ações que têm o objetivo de sensibilizar a população 

Aracajuana quanto à importância de dar a destinação adequada aos resíduos da 

construção civil, incentivar a participar dos espaços públicos do Município de Aracaju, 

através da ocupação de espaços onde estão sendo descartados resíduos da 

construção civil e serão implementados equipamentos feitos a partir de materiais 

recicláveis. Para tal, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aracaju firmou uma 

parceria com o Núcleo de Projetos do curso de Arquitetura e Urbanismos da 

Universidade Tiradentes, o qual está elaborando um projeto a ser executado no 

Bairro Santos Dumont, em frente à Associação Católica Bom Pastor, que será o 

projeto piloto para outras intervenções que serão feitas a partir da experiência 

adquirida com essa prática. 

Com o convênio firmado, a Universidade Tiradentes disponibilizou 10 estagiários e 

um professor supervisor com o intuito de confeccionar 6 intervenções urbanas na 

cidade de Aracaju, até julho de 2018. A primeira intervenção ocorrerá Rua Efren 

Fernando Fontes, 65 - Santos Dumont, Aracaju - SE, 49087-180. 

Eventos realizados 

Semana do Meio Ambiente: realizada entre os dias 4 e 9 de junho 2017. O evento 

contou com a realização de várias atividades como passeio ciclístico, contação de 

histórias, cine ambiental, visita guiada no parque Poxim, parque da Sementeira e 

Oceanário, roda de conversa e soltura de tartarugas marinhas.
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Contação de história para alunos da rede municipal de ensino no Parque da sementeira

Fonte: Coordenação de Educação Ambiental, 2017.

Visita guiada no Parque da sementeira, Semana do Meio Ambiente, Aracaju-SE Soltura de tartarugas no Oceanário de Sergipe, Orla de Atalaia, Semana do Meio Ambiente

Projeto Barqueiros Orla Pôr do Sol

Fonte: Coordenação de Educação Ambiental, 2017. Fonte: Coordenação de Educação Ambiental, 2017.

Fonte: Coordenação de Educação Ambiental, 2017.



Dia da Biodiversidade: o evento objetivou chamar a atenção da sociedade para a 

importância da biodiversidade comemorada no dia 22 de maio. Foi realizada uma 

campanha de fotografias que representam a biodiversidade da nossa cidade. 

Fotografias enviadas a SEMA pelos cidadãos que integraram a campanha. Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente, maio de 2017.

4 - Resultados da Gestão

41Relatório de Gestão 2017 | Prefeitura Municipal de Aracaju

Dia da Árvore

O evento teve como objetivo de sensibilizar as pessoas quanto à importância 

ecológica das árvores no ambiente urbano e a necessidade de conservá-las para 

melhorar a qualidade de vida dos aracajuanos, a Prefeitura Municipal de Aracaju, por 

meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente realizou ações na Praça dos 

Nacionalistas, bairro Inácio Barbosa: tombamento de árvores e caminhada ecológica 

guiada com alunos de escolas públicas e particulares de ensino. 

Tombamento de Árvores 

As árvores tombadas receberam o título de Patrimônio Natural de Aracaju. A 

iniciativa para o tombamento dessas árvores deu-se pelo objetivo de oferecer uma 

garantia de  maior proteção para aqueles indivíduos arbóreos, por meio de decreto 

municipal. É nítida a sua relevância ambiental para toda a nossa capital e, 

principalmente, para os moradores do bairro Inácio Barbosa.

Fonte: Divulgação da campanha de biodiversidade, Maio de 2017

Árvore mangueira tombada no bairro Inácio Barbosa em comemoração ao dia da 

árvore; Plantio de árvore.

Fonte: Divulgação da campanha de biodiversidade, Maio de 2017

Distribuição de mudas nativas da Mata Atlântica

Fonte: ASCOM/SEMA, setembro de 2017



Além do plantio também houve a doação de 1.919 unidades de mudas do viveiro. É 

importante ressaltar que a entrega das mudas é feita de maneira controlada, através 

do preenchimento de um termo de responsabilidade, no qual a pessoa se 

compromete a realizar os cuidados necessários para o desenvolvimento da árvore, 

fornecendo os seus dados pessoais para futuro monitoramento pela equipe. 

Após o plantio a SEMA realiza o acompanhamento e desenvolvimento das mudas 

implantadas. Um dos maiores problemas identificados foi a necessidade de rega com 

o aumento do calor essa necessidade aumenta havendo uma exigência da freqüência 

de rega das mudas plantadas. 

O índice de sobrevivência das mudas nas avenidas foi de 48,93% até o momento. 

 

Programa Nosso Pomar 

 O programa Nosso Pomar foi um dos projetos da Sema que apresentou o maior 

indice de sucesso devido a grande adesão da população e dos bons resultados 

obtidos. Associado as ações de educação ambiental o programa incentivou o cultivo 

de árvores frutíferas nas escolas, nas casas e em praças. Elaborou-se uma cartilha de 

orientação e várias campanhas foram realizadas na cidade tendo esse foco. 

Com relação aos plantios realizados pelo Programa “Nosso Pomar”, nas escolas 

municipais, foi verificado um resultado bem positivo. Quase 80% das mudas 

plantadas sobrevivem até o momento.

Evento Praia Limpa

O Praia Limpa surge da necessidade de haver um maior engajamento por parte de 

toda a população em prol de práticas mais conscientes em relação a preservação da 

vida marinha. A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) recolhe das praias 

da cidade cerca de nove toneladas de resíduos por dia. Diante deste número 

alarmante a SEMA cria o Programa Praia Limpa, que também está fundamentado na 

lei 4.800/2016, que trata da obrigatoriedade da utilização de cestos de lixo, por parte 

de todos que realizam algum tipo de comércio na faixa litorânea, desde pequenos 

ambulantes a grandes bares. 
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 Blitz educativa do Evento Praia Limpa. Secretaria Municipal do Meio Ambiente, 

outubro de 2017.

O evento contou com a parceria de outras secretarias como a Secretaria Municipal da 

Saúde (SMS) ofereceu serviços de saúde, por meio do Programa Municipal de Saúde 

com serviço de aferição de pressão e exames de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis - DST como a Aids e Hepatites Virais. A Secretaria Municipal da 

Juventude e do Esporte (Sejesp) ofereceu atividades esportivas que movimentaram o 

evento: aula de Zumba e jogos de futebol e tchoukball. Outra instituição parceira foi o 

Projeto Tamar e o Ecologia Marinha na Escola (Emane) exibiram uma exposição sobre 

os trabalhos que vêm realizando quanto à proteção dos animais marinhos.  Contou 

Fonte: ASCOM/SEMA, outubro de 2017



ainda  com os órgão públicos: Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), 

Guarda Municipal (GMA); Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Superintendência 

Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju (SMTT), Governo de Sergipe; Corpo de 

Bombeiros; Energisa. Instituições: Universidade Tiradentes (Unit), através do projeto 

Conduta Consciente; Universidade Federal de Sergipe (UFS), por meio da Ecologia 

Marinha na Escola (Emane); Projeto Tamar, Grupo Percussionar. 

Intervenções

Com o intuito de expor para a 

sociedade a dimensão de todo o 

lixo que é jogado diariamente nas 

p r a i a s  d e  A r a c a j u ,  t o t e n s 

educativos foram colocados 

pelas areias da praia. Houve 

também a intervenção intitulada 

'O peso do seu ato', em que um 

guindaste com uma quantidade 

considerável de lixo foi içado nas 

proximidades da Passarela do 

Caranguejo. 

Lixo acumulado é pendurado em 

guindaste na passarela do 

Caranguejo, Orla de Atalaia, 

Evento Praia Limpa. 

Esquete teatral 

Esquete teatral dona Zica no Bairro Coqueiral: o grupo Earte da SEMA, atendendo ao 

convite da Emsurb, apresentou a 200 moradores do Bairro Coqueiral o esquete 

teatral “Dona Zica”. Esse esquete aborda os cuidados que se devem ter com o 

descarte de lixo e as formas de evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, bem 
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como as doenças que são transmitidas por esse inseto. 

Fonte: ASCOM/SEMA, outubro de 2017

Esquete teatral dona Zica. Bairro Coqueiral

Fonte: Coordenação de Educação Ambiental/SEMA. Fevereiro de 2017

Trabalho e Renda

Com a finalidade de trabalhar a política de geração de trabalho e renda o executivo 

municipal, através do Decreto nº 16, de 3 de janeiro de 1997 criou a Fundação 

Municipal do Trabalho, uma instituição pública, sem fins lucrativos, para executar 

essa competência através da qualificação profissional e da intermediação de mão de 

obra.

Todavia, com as mudanças e transformações delineadas pelo mundo do trabalho se 

fez necessário ampliar e reformular os objetivos da Fundação, inclusive sua 

nomenclatura, surgindo assim, a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho.

As ações da Fundat se organizam em torno de quatro programas estruturantes quais 

sejam: Programa Mais Qualificação, através da oferta de cursos, Programa Mais 

Renda, por meio do fomento ao empreendedorismo, Programa Mais Trabalho 

através da intermediação de mão de obra e o Programa Mais Controle, por meio da 



gestão administrativa e financeira da Fundação, cujos resultados obtidos no ano de 

2017, apresentamos a seguir:

Programa Mais Qualificação

O objetivo do programa é promover a qualificação profissional do cidadão 

aracajuano, por meio da oferta de cursos de Formação Inicial e Continuada de 160 

horas de duração, através do Pronatec – Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego, realizados em parceria com o Senai e Senac, como também pelos 

Programas de Gratuidade do Senai e Senac, e por fim por meio dos cursos de curta 

duração também conhecidos como Cursos Livres.

Dessa forma, no decorrer de 2017 a FUNDAT capacitou e qualificou 4.010 pessoas, 

sendo 256 através do PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 

e Emprego, pelo PRODETUR – Programa de Desenvolvimento do Turismo, 425 

pessoas por meio dos Programas de Gratuidade do Sistema “S”, 416 cidadãos 

através dos seus Cursos Livres a Fundat qualificou 2.271 pessoas. 

Por meio de palestras e/ou seminários foram qualificadas 442 pessoas e através do 

Programa Alimento Seguro, destinados a feirantes e ambulantes, foram qualificados 

200 cidadãos aracajuanos, conforme  tabela abaixo
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Vale destacar que para a oferta dos cursos de longa duração, a Fundat conta com a 

parceria de instituições renomadas, quais sejam:

- Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI

Programa

Mais

Qualificação

Total

Sub-Programa

PRONATEC/BSM-MDS

PRODETUR

Programa de Gratuidade

Cursos Livres

Programa Alimento Seguro

Palestras/Seminarios/Workshops

Nº de Qualificados/Capacitados

256

475

296

2.577

200

1.746

5.550

Fonte: FUNDAT/2017

- Instituto Federal de Sergipe – IFS

- Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC.

Ano

2014

2015

2016

2017

Total Geral por Período

PSG

390

688

576

416

Cursos Livres

4.310

9.801

7.188

2.271

PRODETUR

---

117

---

425

Outros (Palest/Semin.)

1.517

2.091

5.595

1.746

Total de Capacitados

12.904

13.150

13.698

5.114

44.866

Fonte: FUNDAT/2017

Série Histórica do Programa

PRONATEC

6.687

453

339

256

Nº de pessoas capacitadas por Programa

Local de Realização do Programa

Para a efetiva realização dos cursos a Fundação Municipal de Formação para o 

Trabalho – Fundat mantém, nos diversos bairros da cidade, suas Unidades de 

Qualificação Profissional, também conhecida por Unidades–Escola, quais sejam:

Endereço

Rua Júpiter, S/N, Conjunto Jardim 

Esperança – Bairro Inácio Barbosa

Rua Gerson Farias, nº 345 – Bairro 

Porto D'anta

Rua B-6, nº 1 – Bairro Santa Maria

Rua Sargento Brasiliano, nº 845 – Bairro 

Santos Dumont

Rua Josué Carvalho Cunha – Bairro 

Coroa do Meio

Av. Desembargador Antonio Gois, S/N, 

Jardim Atlântico – Bairro Coroa do Meio

Bairro 17 de Março

Local

Unidade de Qualificação Profissional

“Jardim Esperança”

Unidade de Qualificação Profissional

“Paulo da Conceição”

Unidade de Qualificação Profissional

“Santa Maria”

Unidade de Qualificação Profissional

“Maria Emilia dos Santos – D. Bibi”

Unidade de Qualificação Profissional

“Jose Joaquim dos Santos”

Unidade de Qualificação Profissional

“Célia Maria Brandão”

Unidade de Qualificação Profissional

“17 de Março”

Nº de ordem

1

2

3

4

5

6

7

Fonte: FUNDAT/2017



Local Ampliado

Buscando ampliar o alcance da sua atuação a Fundat buscou e firmou parcerias com 

diversas instituições da sociedade para levar todas as suas ações para além das suas 

Unidades Escolas. 

Tal parceria consiste na oferta de infraestrutura física adequada e apropriada, por 

parte do parceiro e a Fundat com a disponibilização de instrutor, material didático e 

acompanhamento pedagógico dos cursos. A tabela abaixo identifica os atuais 

parceiros da Fundat:
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Programas Mais Renda

O programa tem como foco ações de empreendedorismo, como capacitação de 

feirantes, ambulantes e apoio institucional para a formalização de Empreendedores 

Individuais através do CredPovo. 

Nº de

ordem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Instituição Parceira

Escola do Legislativo Deputado João de

Seixas Dória da ALESE

Instituto Rahamim

Casa Batista de Amizade

Centro de Assistência Social São Judas

Tadeu - CASSAJUTA

Associação dos Moradores Pro Melhoria

e Defesa do Conjunto Bugio - AMPMDB

Associação Centro de Integração da

Família - CEINFA

Associação de Moradores e Produção e

Desenvolv. Social e Cultural de Aracaju

Associação Lar Infantil Cristo

Redentor - LICRE

Projeto Esperança

Aposentados e Pensionistas da

Previdência Social e Idosos em Sergipe

Nº de

ordem

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Instituição Parceira

Oratório de Bebé

Assoc. Brasileira da Igreja de Jesus Cristo

dos Últimos Dias – Igreja dos Mórmons

Associação Comunitária dos Moradores 

do Loteamento Senhor do Bonfim

Casa da Doméstica Dom José Vicente 

Távora

Sociedade do Espaço Solidário Santo 

Antônio – Sociedade ESSA

Grupo de Apoio a Criança com Câncer 

de Sergipe - GACC

Associação dos voluntários a serviço da 

Oncologia em Sergipe - AVOSOS

Oratório Festivo Nossa Senhora 

Auxiliadora

Centro de Integração Raio de Sol – CIRAS

Casa Santa Zita

Fonte: FUNDAT/2017

As atividades do programa são desenvolvidas em parceria com renomadas 

instituições financeiras para análise dos financiamentos a saber: CEF – Caixa 

Econômica Federal, BNB – Banco do Nordeste do Brasil, BANESE – Banco do Estado 

de Sergipe e BB – Banco do Brasil, este último em processo de finalização para 

reativação do convenio, e por fim com a UFS – Universidade Federal de Sergipe que 

trabalha com o nosso público as questões do empreendedorismo, propriamente.

Nessa perspectiva, no decorrer de 2017, o programa capacitou 1.596 pessoas, 

através de palestras, oficinas, seminários e workshop, levando informações sobre 

empreendedorismo e formalização, bem como orientações necessárias e 

direcionadas à eficácia da gestão de seu negócio. 

Ano

2014

2015

2016

2017

Programa Ali-

mento Seguro

1.447

1.291

625

200

Palestras e/ou

Seminários

1.517

2.091

5.595

1.596

Valor das propostas

encaminhadas (R$)

245.450,00

73.000,00

-----

12.500,00

Valor das propostas

aprovadas (R$)

31.350,00

-----

-----

------

Fonte: FUNDAT/2017

Formalização

MEI

45

99

113

80

Empreendedorismo CredPovo

Programa

Mais Renda

Programa

Empreendedorismo

CredPovo

Sub-Programa

Formalização MEI

Programa Alimento Seguro

Palestras/Seminários/Workshop

Valor das propostas encaminhadas 

para análise

Nº de beneficiados e 

valores Trabalhados

80

200

1.596

12.500,00

Fonte: FUNDAT/2017

De forma mais pontual, o Programa Mais Renda, por meio de palestras sobre 

motivação e atendimento ao cliente, capacitou 200 feirantes do Mercado Municipal 

de Aracaju.

É também objetivo do programa viabilizar apoio institucional para a formalização de 



Empreendedores Individuais através do Credpovo, serviço que oferece linhas de 

crédito voltadas para micro e pequenos empreendimentos, dando ao cidadão 

aracajuano as condições necessárias para abrir e manter seu próprio negócio. 

O número de empreendedores formalizados, como também o número de ações 

desenvolvidas para fomento ao empreendedorismo, estão identificados na tabela 

abaixo com os valores propostos para abertura e/ou incrementos de pequenos 

negócios,em 2017. 

Série Histórica do Programa

Local de Realização do Programa

As ações relacionadas a Formalização do Micro Empreendedor Individual- MEI, bem 

como aquelas que demandam a formatação de propostas financeiras para 

encaminhamento e análise das instituições, acontecem na Sede da Fundat. 

As palestras, são realizadas nas salas de aulas onde acontecem os cursos ofertados 

pela Fundat, como também em locais onde estão outros beneficiários, a exemplo dos 

mercados municipais onde estão os feirantes. 
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Programa Mais Trabalho

O programa tem por finalidade promover a inserção do cidadão aracajuano no 

mercado de trabalho, para isto tem como instrumento propulsor a Agência do 

Nº de ordem

1

2

3

4

5

6

7

Instituição Parceira

Instituto JCPM de Compromisso Social

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Sergipe – SEBRAE/SE

Caixa Econômica Federal

Universidade Federal de Sergipe

Banco do Estado de Sergipe S.A. – BANESE

Universidade Tiradentes - UNIT

Banco do Nordeste do Brasil S/A

Fonte: FUNDAT/2017

Trabalhador que tem como principais objetivos intermediar emprego para egressos 

dos cursos, como também para pessoas que se cadastram na Fundação em busca de 

uma oportunidade de emprego. 

Endereço

Rua Pacatuba nº 104 – Centro

Diversos Bairro da capital.

Diversos Bairros da capital.

Mercado municipal

Local

Unidade Sede da Fundat

Unidades de Qualificação Profissional da 

Fundat

Instituições Parceiras

Nº de ordem

1

2

3

Fonte: FUNDAT/2017

A Tabela revela os resultados do programa, no período de janeiro a outubro de 2017, 

contando com um número de 3.622 pessoas direcionadas ao mercado de trabalho, 

das quais 255 pessoas foram contratadas, sendo captadas pelas Fundat 1.637 

vagas. 

No mesmo período, pela Agencia do Trabalhador da Fundat foram emitidas 2.487 

Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS e cadastrados 14.492 currículos. 

Registre-se, ainda que em 2017 a Fundat, cadastrou em seu Banco de Dados, 50 

novas empresas parceiras e atendeu ainda à solicitações de 127 empresas parceiras 

para envio de currículos quando solicitados.

Programa

Mais Trabalho

Sub-Programa

Agência do Trabalhador

Vertente/Beneficiado

Pessoas Encaminhadas

Pessoas empregadas

Emissão de CTPS

Currículos Eventos

Currículos no balcão de atendimento

Empresas Parceiras

 

Total

3.622

255

2.487

602

13.890

127

Fonte: FUNDAT/2017



As atividades da Agencia do Trabalhador são desenvolvidas em três espaços, quais 

sejam: Na sede da FUNDAT – Na Unidade de Qualificação Profissional, localizado no 

Bairro Santa Maria e, temporariamente, nas dependências do Shopping Rio Mar.

 Local de Realização do Programa
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Programa Mais Controle

Visando o atendimento das demandas do município, bem como das necessidades da 

população aracajuana, a Gestão Administrativa e Financeira da Fundat, tem como 

foco orientar e garantir o suporte necessário às áreas Técnica e Operacional da 

Fundação; razão pela qual seus Recursos Humanos e Materiais estão focados no 

desenvolvimento e atendimento satisfatório das ações finalísticas da Fundat.

Gestão Orçamentária

No tocante a gestão orçamentária, com base no Plano Plurianual da Prefeitura de 

Série Histórica do Programa Aracaju a dotação orçamentária definida para a FUNDAT, em 2017 foi de R$ 

5.581.610,00 (cinco milhões, quinhentos e oitenta e um mil, seiscentos e dez reais), 

os quais foram utilizados nas despesas destinadas à manutenção da máquina 

administrativa, inclusive para despesas com pessoal, também conhecida como 

Despesas de Custeio. 

Ano

2014

2015

2016

2017

Aprovados

2.191

2.205

S/I

255

Empresas

Parceiras

68

58

151

127

Vagas

Captadas

S/I

1.810

2.029

1.637

Cadastro de

currículos

20.680

23.473

22.241

14.492

Emissão

de ctps

633

3.289

2.943

2.487

Fonte: FUNDAT/2017

Encaminha-

mentos

16.544

19.100

8.238

3.622

Serviços CredPovo

Endereço

Rua Pacatuba nº 104 – Centro

Rua B-6, nº 1 – Bairro Santa Maria

Local

Unidade Sede da Fundat

Unidades de Qualificação Profissional 

Santa Maria

Shopping Riomar

Nº de ordem

1

2

3

Fonte: FUNDAT/2017

Programa de Controle

Curso de atualização e profissionalização

Apoio a micros e pequenos empreendimentos

Apoio as Unidades Produtivas

Supervisão e Coordenação Geral

Intermediação Profissional

Construção de Unidade Produtiva

Construção de Unidade Comercial

Construção da nova sede da Fundat

Pagamento de pessoal da Fundat

Total 

 Total

659.425,36

20.071,62

61.243,54

774.074,96

17.582,02

0

0

0

2.552.657,76

4.085.055,26

Fonte: FUNDAT/2017

Volume de recursos financeiros movimentados no exercício 2017

Curso de Atualização e Profissionalização

Apoio a micros e Peq. Empreendimentos

Apoio as Unidades Produtivas

Supervisão e Coordenação Geral

Intermediação Profissional

Construção de Unidade Produtiva

Construção de Unidade Comercial

Construção da nova Sede da Fundat

Pagamento de pessoal da Fundat

Total

Fonte: FUNDAT/2017

Série Histórica da Gestão Orçamentária
2014 a 2017

Programa de Controle

518.978,17

36.092,33

63.911,88

4.076.886,76

29.123,11

0,00

0,00

0,00

----

4.724.992,25

1.428.402,90

22.256,06

48.052,96

1.039.113,72

1.670,90

0,00

0,00

0,00

2.879.269,71

5.418.766,25

894.693,68

46.814,76

91.581,32

1.543.421,21

24.224,38

0,00

0,00

0,00

3.006.025,68

5.606.761,03

659.425,36

20.071,62

61.243,54

774.074,96

17.582,02

0,00

0,00

0,00

2.552.657,76

4.085.055,26

2014 2015 2016 2017



4.3 - Eixo Estrategico 3: Promover o Desenvolvimento humano e Social.

SEMED - FUNCAJU - SMS - SEMFAS

EDUCAÇÃO

Para vencer os desafios do acesso, permanência e sucesso das crianças e jovens nas 

escolas, foram implementados programas e projetos articulados com os diversos 

setores da Semed e demais Secretarias Municipais no desenvolvimento de ações 

pautadas em princípios democráticos, com a participação representativa dos 

profissionais da educação, dos pais, dos alunos e da sociedade civil, tomando por 

base os Programas, Indicadores e Objetivos do Plano Plurianual - PPA 2014-2017, 

as ações e focos estratégicos integrantes do Planejamento Estratégico da Prefeitura 

de Aracaju e da Semed 2017-2020, bem como as metas e estratégias do Plano 

Municipal Educação.

PROGRAMA: Desenvolvimento da Educação Infantil

A oferta desta etapa da Educação Básica no Município de Aracaju segue o que 

preconizam as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (Resolução 

CNE/CEB nº 5, de 17 de dezembro de 2009), sendo desenvolvidas em 46 escolas da 

rede municipal que se caracterizam como espaços institucionais, sendo ofertadas 

em jornada integral e/ou parcial, com atendimento a aproximadamente  a 7.294 

crianças, sendo 2.301 em creche e 4.993 na pré-escola, segundo dados preliminares 

do Censo Escolar 2017-MEC/INEP, sendo regulamentada por meio da Resolução nº 

001/2014 do Conselho Municipal da Educação -CONMEA.

A meta 1 do Plano Municipal de Educação de Aracaju aponta para a ampliação da 

oferta em educação infantil em creches de forma a atender no mínimo 50% das 

crianças de até 3 anos até o ano de 2025 em creches públicas e privadas e prevê a 

universalização da educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de 

idade. Segundo dados do IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD)-2013 e IBGE/Censo Populacional - 2010 o percentual da população de 0 a 3 
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anos que frequenta creches públicas e privadas na rede  de ensino de Aracaju é de 

34,4% e o percentual da população de 4 e 5 anos que frequenta a pré-escola nas redes 

pública e privada no município de Aracaju é de 89,3%.

Segundo dados do Censo Escolar 2014, 2015, 2016 e 2017/MEC/INEP, a rede 

municipal de ensino de Aracaju vem ampliando a oferta na educação infantil. 

Neste sentido, a Prefeitura Municipal de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da 

Educação, busca ampliar o acesso e melhorar a qualidade do atendimento 

desenvolvendo as seguintes ações: 

Oferta de Formação Continuada para público da educação infantil.

Ÿ Realização do Fórum de Educação Infantil e Direitos Humanos, nos dias 02 e 03 

de março de 2017, com a finalidade de reunir professores(as) da Educação Infantil 

para diagnosticar a realidade e analisar as perspectivas para a educação das 

crianças atendidas pelas Creches e Pré-Escolas da Rede Municipal de Educação 

de Aracaju.  O público participante foi de 120 profissionais da Educação Infantil

Ÿ Realização de Curso “Educação Infantil e a perspectiva formativa na creche” 

com cuidadores, professores e gestores que atuam nas creches, com a presença 

de aproximadamente 200 pessoas, organizado em parceria com a Secretaria de 

Saúde e a Coordenadoria de Educação Especial .

Ÿ Realização de Seminário Municipal de Educação Infantil: “Identidade educativa 

na primeira infância”, realizado no Auditório “Antônio Vieira da Silva Neto, anexo à 

EMEF Presidente Vargas, com a presença da Profª Dra. Silvia Helena Vieira Cruz. O 

evento contou com a participação de 99 pessoas, dentre professores e 

coordenadores pedagógicos. 

Ÿ Desenvolvimento de Encontros dos Grupos de Estudo com os Coordenadores 

Pedagógicos das unidades de ensino que possuem turmas de Creche e Pré-

escola, com o objetivo de proporcionar análises sobre as Diretrizes Curriculares e 

iniciar a elaboração da Proposta pedagógica para a Educação Infantil. Os 

encontros acontecem na CCTECA com a participação de 100% dos coordenadores 

pedagógicos da Semed.
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Fórum de Educação Infantil e Direitos Humanos

Fonte: Arquivo do Departamento  de Educação- DEB/Semed Fonte: Arquivo do Departamento  de Educação- DEB/SemedFonte: Arquivo do Departamento  de Educação- DEB/Semed

Encontro dos Grupos de estudo e Coordenadores

Fórum de Educação Infantil e Direitos Humanos

Seminário de Educação Infantil

Fonte: Arquivo do Departamento  de Educação- DEB/Semed Fonte: Arquivo do Departamento  de Educação- DEB/Semed Fonte: Arquivo do Departamento  de Educação- DEB/Semed

Encontro dos Grupos de estudo e Coordenadores

Fórum de Educação Infantil e Direitos Humanos



Ÿ Desenvolvimento do projeto “Um cuidar de mim” que teve como objetivo a 

execução de ações que promovessem a experiência do sentir-se. A partir de uma 

prática terapêutica com a modelagem em argila, os professores tiveram a 

oportunidade de vivenciar e perceber, fora da sua rotina, a sua expressão, o seu 

nível de envolvimento em atividades, a sua ludicidade, o seu desprendimento, 

entre outros elementos que vieram a caracterizar a sua presença como 

profissional e como humano. 

Ÿ Apoio ao Programa 'Criança Feliz”, organizado pela Secretaria de Estado da 

Mulher, da Inclusão e Assistência Social, do Trabalho e dos Direitos Humanos. A 

ação realizou-se em 03 creches da Rede municipal de Aracaju, com o objetivo de 

promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância e contou 

com a presença de 25 participantes.

Ÿ Projeto “Hoje Tem História” que desenvolve formação continuada de 

qualificação da prática pedagógica com a realização de oficinas para os 

professores que atuam na Educação Infantil, tendo como objetivo levar a arte da 

contação de histórias como fomento à leitura, desenvolvido em 46 unidades de 

Educação Infantil.

PROGRAMA: Desenvolvimento do Ensino Fundamental

      

Projetos: 1. Melhorar a qualidade do ensino na abrangência do Plano Municipal da   

Educação.

              

.O ensino fundamental tem como objetivo a formação básica do cidadão, conforme 

estabelece o artigo 32 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), 

sendo a segunda etapa obrigatória da educação básica e está dividida em dois 

segmentos: o primeiro segmento tem duração de 5 anos, correspondendo anos 

iniciais (1º ao 5º ano) e, o segundo, com duração de 4 anos, denominado de anos 

finais (6º ano 9º ano) .Os anos iniciais atendem aos alunos de 6 a 10 anos, e, os finais, 

de 11 a 14 anos.
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Os dados preliminares de matrícula no ensino fundamental da rede municipal de 

ensino, em 2017 é de 19.164, sendo 12.553 nos anos iniciais e 6.611 nos anos finais, 

apresentado uma variação positiva de matrícula de 0,24% nos anos finais.

A Prefeitura Municipal de Aracaju, por meio do Departamento de Educação Básica- 

DEB/Coordenadoria do Ensino Fundamental, no primeiro momento, abrangendo os 

meses de janeiro a junho de 2017, priorizou as visitas técnicas que tiveram foco nas 

atividades de caráter geral, informativa e institucional. 

Envolveram equipe diretiva e professores das unidades e foram originadas a partir de 

demandas e de oportunidades vislumbradas pela equipe da Coordenadoria de 

Ensino Fundamental -COEF, como por exemplo: prestar orientações quanto a 

terminalidade do ano letivo 2016 nas escolas Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, 

Carvalho Neto e Anísio Teixeira, a organização da logística para o retorno do 

transporte escolar em 19 (dezenove) escolas,  além  de encontros para orientações 

gerais, quanto as ações necessárias para o processo de matrícula, principalmente 

com vistas ao  cumprimento da legislação específica referente a matrícula do ano de 

2017.

Posteriormente, as ações se efetivaram na consolidação da qualidade de ensino 

ofertado e melhoria na aprendizagem buscando ampliar o acesso, sendo 

desenvolvidas as seguintes ações com foco na qualidade:

Ÿ Encontros para discussão dos indicadores educacionais da rede municipal

A Secretaria Municipal da Educação de Aracaju (Semed) realizou um ciclo de 

discussões com os diretores e coordenadores pedagógicos das unidades de ensino 

da rede que estão com notas medianas e baixas no Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB). 

Ÿ Realização de Avaliações Diagnósticas da Rede

Após as reuniões de apresentação e discussão dos indicadores educacionais, a 

Secretaria Municipal da Educação realizou duas avaliações diagnósticas com o 

objetivo de observar o nível de desenvolvimento dos alunos do ensino fundamental, 



a fim de reduzir as desigualdades existentes.  A primeira avaliação diagnóstica foi 

aplicada aos alunos do 3º, 5º e 9º anos do ensino fundamental, em língua portuguesa 

e matemática, tendo como resultado os dados apresentados na tabela abaixo, e a 

segunda para os alunos participantes do Programa Novo Mais Educação.

Resultado de avaliação diagnóstica 2017, 3º, 5º e 9º anos em língua portuguesa e 

matemática.
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Nota: Níveis 1 e 2 quanto menor melhor; Níveis 3 e 4 quanto maior melhor.

O Programa Novo Mais Educação, instituído pela Portaria MEC nº 1.144/2016, tem 

como objetivo melhorar a aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática 

através da ampliação da jornada escolar em 05 ou 15 horas semanais. Na Rede 

Municipal, o programa está presente em 21 unidades escolares, sendo 20 unidades 

com jornada de 15 horas e 01 escola com jornada de 05 horas semanais.

Para acompanhar a implementação do programa, a portaria instituiu um sistema de 

monitoramento com a aplicação de avaliação diagnóstica para observar se as ações 

estão impactando na aprendizagem dos estudantes e se estão reduzindo as 

desigualdades existentes. A avaliação, elaborada pelo Centro de Políticas Públicas e 

Avaliação da Educação (Caed), da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), possui 

periodicidade anual, no início das atividades do programa. São aplicadas questões de 

Língua Portuguesa e Matemática para todos os estudantes inseridos no programa, 

Disciplina

Português 3º ano

Matemática 3º ano

Português 5º ano

Matemática 5º ano

Português 9º ano

Matemática 9º ano

Fonte: Semed/DEB/COEF  

Nível 1

6%

6%

5%

5%

7%

30%

Nível 2

9%

13%

16%

10%

17%

45%

Nível 3

40%

36%

46%

39%

46%

23%

Nível 4

45%

45%

34%

47%

31%

3%

Total de Alunos

1912

1873

1780

1773

560

559

bem como uma avaliação para os mediadores selecionados pelas escolas na sua 

respectiva área de atuação.

A avaliação de Língua Portuguesa e Matemática disponibilizada foi organizada em 

três grupos: Alfabetização (1º, 2º e 3º anos), Letramento I (4º, 5º, 6º anos) e 

Letramento II (7º, 8º e 9º anos). O MEC e o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da 

Educação (Caed) orientam que a avaliação diagnóstica de entrada deve balizar as 

ações de acompanhamento pedagógico das escolas e as ações formativas para 

articuladores e mediadores.

A aplicação teve início em 24/05/2017 na EMEF Sérgio Francisco da Silva e se 

estendeu pelas demais escolas integrantes do programa até o dia 19/07/2017 com 

a aplicação na EMEF Jaime Araújo. Ao todo foram avaliados 2.070 alunos de 21 

escolas da rede, com resultado constante na tabela seguinte.

Resultado avaliação diagnóstica – Programa Mais Educação

Nota: Nível de desempenho crítico acertos de até 49,99%, o nível mediano de 50% até 

69,99%  de acertos e, a partir de 70% de acertos,  nível de desempenho satisfatório. 

Grupo

Alfabetização

Letramento I

Letramento II

Fonte: Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (Caed), da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Percentual de acertos LP

39,86

47,97

51,17

Percentual de acertos MA

48,40

45,12

39,44

Fonte: Arquivo Secretaria Municipal da Educação

Aplicação da Avaliação Diagnóstica



Aplicação da Prova Brasil

A mobilização para aplicação da Prova Brasil ocorreu durante os meses de setembro 

e outubro, com foco no reforço da alfabetização e do letramento - leitura e escrita, 

além das competências básicas para a aprendizagem de língua portuguesa e 

matemática nos 5º e 9º anos do ensino fundamental. 

As médias de desempenho nas avaliações subsidiam o cálculo do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), em conjunto com as taxas de fluxo 

escolar. A Prova Brasil ocorreu entre os dias 23 de outubro e 3 de novembro de 2017, 

com previsão de divulgação dos resultados no segundo semestre de 2018.
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Oferta de Formação Continuada para o público do ensino fundamental.

Retomada do Programa Horas de Estudo onde foram trabalhados temas como: Base 

Nacional Comum Curricular-BNCC e Currículo; Organização do Trabalho Pedagógico.

Palestra Currículo e Direitos Humanos: Diálogos com a BNCC- Base Nacional Comum 

Curricular, ministrada pelo prof. Ítalo Dutra, para diretores, coordenadores e 

professores da rede para apresentação de reflexões sobre currículo.

Palestra com o orientador estratégico da Inteligência Relacional Sr. João Roberto de 

Fonte: Arquivo Secretaria Municipal da Educação

Preparação para Prova Brasil - Simulados

Araújo, direcionada para diretores, coordenadores e professores da rede para 

apresentação da Metodologia Liga Pela Paz, que oferece uma metodologia 

sistematizada, contempla material pedagógico completo, formação aprofundada de 

educadores, acompanhamento assistido e avaliação de resultados. Na Metodologia 

Liga Pela Paz são utilizadas, de maneira polivalente, estratégias psicopedagógicas 

que permitem que crianças, jovens e adultos se apropriem de conteúdos complexos 

de pesquisas e teorias reveladas pela Educação Emocional e Social.

Realização do Seminário de Educação Física da Rede Municipal de Aracaju.

O I Seminário de Educação Física da Rede 

Municipal de Aracaju, trabalhou os seguintes 

temas: Educação Física: Diretrizes curriculares 

e a BNCC. 

A Secretaria de Educação, através do 

Departamento de Educação Básica e 

Coordenadoria de Educação Física e Esporte 

Escolar, proporcionou aos profissionais que 

atuam na área de Educação Física um 

momento para que discutissem e analisassem 

os princípios norteadores da BNCC, quando 

fo r a m  d e b a t i d a s  q u e s t õ e s  d e  c a u s a  

/consequência de dificuldades encontradas 

no cotidiano escolar, com vistas a tomar 

decisões mais acertadas na execução de suas 

ações pedagógicas. 

Realização de Cursos de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)

O Curso de Iniciação a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS tem como objetivo a 

difusão da LIBRAS e promoção da acessibilidade do aluno surdo em inclusão nas 

Fonte: Arq. Departamento da Educação/COEFESP/SEMED

I Seminário Educação Física da Rede Municipal

de Aracaju



nossas unidades escolares. Ofertado aos profissionais da rede, em especial aos 

professores, teve um público de 90 docentes distribuídas em 5 turmas, durante o ano 

de 2017. 
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Xi Mostra de Cinema e Direitos Humanos

Promovida pelo Ministério dos Direitos Humanos, a XI Mostra de Cinema e Direitos 

Humanos foi promovida em maio de 2017 na cidade de Aracaju. Esse ano, a Mostra 

teve como tema central o empoderamento feminino, e a versão infanto-juvenil 

trouxe oito filmes de curta metragem com a mesma temática. Esse ano, a Mostra 

contemplou 11 escolas da rede municipal de ensino, perfazendo um total de 1160 

alunos que cursam o primeiro e o segundo segmento do Ensino Fundamental:

Projeto Educação para a Democracia

Educação para a Democracia é um projeto que prevê palestras de formação de alunos 

acerca de liderança e representação, visando à realização de eleição de 

representantes entre as turmas de Ensino Fundamental dos anos finais. Nesse 

sentido, os representantes de turma receberam formação específica ofertada pela 

SEMED, para que atuassem junto ao Conselho de Turmas na proposição e 

sistematização das propostas relacionadas às atividades de esporte, cultura e lazer 

desenvolvidas nas escolas, bem como discutissem, juntamente ao Conselho Escolar, 

Fonte : Arquivo Departamento da Educação/COEESP/SEMED

Curso de Iniciação a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS

os problemas identificados nas unidades de ensino (violência, bullying, etc.), 

apresentando a perspectiva do alunado quanto aos mesmos e contribuindo de forma 

positiva para dirimí-los ou solucioná-los.

As eleições foram desenvolvidas em todas as escolas municipais de ensino 

fundamental nas quais contam turmas no segundo segmento, perfazendo um total 

de 21 escolas.

Projeto "Lápis de Cor"

O Projeto Lápis de Cor – Ciclo de Diálogos sobre o Racismo na Infância, promove um 

espaço de diálogo com as crianças entre 10 e 12 anos de idade sobre como o racismo 

se apresenta no cotidiano. Assim, o principal objetivo do Lápis de Cor é estimular 

valores como respeito, solidariedade, apreço à diversidade étnico-racial brasileira, 

bem como de esclarecer as diferenças entre racismo e bullying, e reforçar a 

autoestima dos estudantes negros da rede municipal de ensino.

Ao longo do ano letivo 2017, foram contempladas 18 escolas da rede municipal de 

ensino. 

Oficina "Racismo na Mídia: Como Enfrentar"

Esta ação é uma parceria entre Semed e Seed (Secretaria Estadual de Educação), 

resultado de uma solicitação do Ministério Público, com o objetivo de discutir como o 

racismo se apresenta nos meios de comunicação brasileiros e, por conseguinte, 

combater práticas discriminatórias. A oficina tratou de dinâmica que provoca a 

reflexão sobre as práticas discriminatórias cotidianas naturalizadas. É destinada aos 

alunos do 2º Segmento do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), contemplando cerca 

de 300 (trezentos) alunos da Rede Municipal de Aracaju. 

As Carolinas

As Carolinas é um projeto-piloto que trata das relações de gênero com os alunos de 

oitavo e nono ano da rede municipal de ensino. O projeto é operacionalizado através 

de oficinas voltadas a meninas e meninos que discutem as principais hashtags e 



memes de gênero postadas nas redes sociais, a fim de desconstruir estereótipos de 

gênero, estimular a sororidade entre as meninas e a empatia entre meninas e 

meninos. O projeto está sendo desenvolvido na EMEF Antônio da Costa Melo desde o 

mês de outubro do corrente, e conta com apoio do Projeto Redes da Fundação 

Oswaldo Cruz (FIOCRUZ).

Rede de Escolas Sustentáveis

O projeto Rede de Escolas Sustentáveis é uma iniciativa intersetorial que envolve as 

iniciativas de diversos parceiros, como a Secretaria Municipal do Meio Ambiente 

(SEMA), a Cooperativa  dos Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju,   (CARE), a 

Universidade Tiradentes (UNIT), a ENERGISA e o Projeto Tamar/Petrobras, que está 

estruturado através de cinco eixos de atuação (Arborização; Resíduos Sólidos; Horta; 

Conduta Consciente; Visitas Guiadas).  Foi iniciado em março do corrente ano, 

desenvolvido em cinco unidades de ensino através da operacionalização do eixo 

Arborização. Tal eixo se efetiva através de visitas técnicas, reuniões com equipe 

diretiva, apresentações teatrais, aplicação de dinâmicas de grupo, plantio de mudas e 

atividades de culminância do eixo que foram definidas por cada escola. Já o segundo 

eixo será iniciado em janeiro de 2018 e abordará a temática Resíduos Sólidos.

Projeto Conta Cidadã

Visando a destinação organizada da coleta de resíduos sólidos à indústria de 

reciclagem, o projeto Conta Cidadã consiste na troca de lixos recicláveis por créditos 

financeiros na conta de energia elétrica dos consumidores. Nas Unidades da Rede de 

Ensino de Aracaju, a ENERGISA, juntamente à CARE realiza palestras para a 

comunidade escolar, nos turnos matutino e vespertino, objetivando discutir o tema 

"consumo consciente", abordando a importância de práticas que visem formas de 

economia que possam auxiliar tanto na redução da conta de energia, quanto no 

cuidado com o meio ambiente. Outrossim, é explicado também aos alunos sobre o 

desconto que seus pais ganham na conta de energia se fizerem seu cadastro e 

passarem a doar o lixo reciclável nos postos de coleta.  Esse ano, o projeto 
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contemplou 21 escolas. 

Projeto Talkshow

O projeto “talkshow” teve como principal ação apresentações artísticas para alunos 

da EMEF Jaime Araújo visando maior interação dos mesmos nas questões que 

envolvem a escola, tais como drogas, violência e evasão escolar, fazendo com que 

eles pudessem trabalhar os temas de forma lúdica, mas não deixando de lado os 

fundamentos curriculares do programa.

Fonte : Arquivo Departamento da Educação/COARTE/ SEMED

Projeto “Talkshow”, realizado na EMEF Jaime Araújo

Programa Saúde na Escola

O Programa tem como finalidade contribuir para a formação integral dos estudantes 

e se dá com a interação entre Equipes de Saúde da Atenção Básica e Equipes de 

Educação, no planejamento, na execução e no monitoramento de ações de 

prevenção, promoção e avaliação das condições de saúde dos Educandos. O termo 

de adesão firma 12 eixos prioritários de ações a serem cumpridas no prazo de 24 

(vinte e quatro) meses da data de assinatura do Termo de Compromisso Municipal do 

Programa Saúde na Escola (PSE):

Para o biênio 2017-2018, foram pactuadas 53 escolas da rede municipal de ensino, 

entre EMEI's e EMEF's – o que configura um acréscimo de 12 escolas, em 

comparação com a adesão anterior.



Projeto “Família na Praça”

Secretaria Municipal de Educação em Parceria com a Secretaria da Juventude e do 

Esporte, Secretaria de Assistência Social e Cidadania, Secretaria Municipal da Saúde, 

Guarda Municipal e a Fundação Cultura Cidade de Aracaju dando suporte ao projeto 

“Família na Praça” no bairro 17 de Março, onde os Professores de Educação Física do 

Departamento de Educação Básica, através da Coordenadoria de Educação Física 

fez-se presente atuando junto a comunidade no desenvolvimento de ações, 

favorecendo a valorização do espaço público através de atividades esportivas e de 

lazer.

O Referido projeto tem em seu objetivo, promover de forma permanente atividades 

recreativas e oficinas esportivas e culturais nos diversos logradouros públicos, 

principalmente nas praças das comunidades que apresentam grandes índices de 

vulnerabilidade social.
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PROGRAMA: Educação de Jovens e Adultos

Projeto Aracaju Alfabetiza

O compromisso político da atual gestão municipal está expresso no Planejamento 

Estratégico, que tem a perspectiva de erradicar o analfabetismo absoluto e  

minimizar o analfabetismo funcional de acordo com  os  dados do IBGE, os quais  

Fonte : Arquivo Departamento da Educação/COEFESP/ SEMED

Projeto Família na Praça

revelam  a  existência de uma  demanda  para ser alfabetizada.  Alinhado a essa 

diretriz do Planejamento Estratégico da municipalidade, foi implantado o Projeto 

“ARACAJU ALFABETIZA” com a articulação intersetorial. Uma ação em andamento 

em 2017, para efetivar-se a partir de março de 2018.

Destarte, em cumprimento à Meta 9 do Plano Municipal de Educação- PME,  a 

parceria da prefeitura municipal através da  Secretaria Municipal da Educação com os 

Programas do Governo Federal - Brasil Alfabetizado - edição 2016,  na tentativa de 

minimizar o índice de 6,6% de analfabetos absolutos  na faixa etária de 15 anos  ou  

mais, fazendo  a adesão ao Programa  em fevereiro do ano em curso e o envio do 

Plano Plurianual de Alfabetização – PPALFA  que ainda está em análise pelo 

Ministério da Educação- MEC. 

Para reintegrar os jovens entre 18 e 29 anos no processo educacional  na tentativa de 

corrigir o analfabetismo funcional, com o Programa Projovem Urbano, a  Prefeitura e 

a SEMED buscam  a confirmação do  Ministério da Educação para  complementar o 

recurso financeiro destinado para esta ação,  considerando o saldo existente  para  a  

adesão,  estabelecidos pela Resolução Nº 11, de 06 de setembro de 2017,  

efetivando a ação da elevação da escolaridade.

Ano

2017

Nº de Beneficiários

500

1000

 A definir conforme  adesão e elaboração do 

Plano de Implementação

Programas/Projeto

Projeto “ ARACAJU ALFABETIZA”

Programa  Brasil  Alfabetizado

Programa  Projovem Urbano

Fonte: SEMED/DEB/COEJA

A Secretaria Municipal da Educação de Aracaju, para viabilização do acesso aos 

jovens adultos e idosos,  oferta o Programa  de  Aprendizagem  Escolar  da Educação 

de Jovens, Adultos e Idosos – PAEJA  em  20 escolas  da   rede de ensino   para séries 

iniciais  e o Projeto de Aceleração  do Ensino Fundamental II- séries finais em 19 



escolas  localizadas na zona periférica da cidade, oportunizando o acesso  aos 

sujeitos da EJA,  trabalhadores(as) informais.
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PROGRAMA DE APOIO AO EDUCANDO

Programa de Alimentação Escolar

Atualmente são atendidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar-   PNAE, 

no município de Aracaju, 29.326 alunos matriculados nas escolas da rede municipal 

de ensino distribuídos na educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens 

e adultos, Atendimento Educacional Especializado e Programa Novo Mais Educação. 

Ano

2017 3.002 alunos

Nº de Escolas

20

19

Programas/Projeto

Programa  de  Aprendizagem  Escolar  na 

Educação de Jovens, Adultos e Idosos

Projeto de Aceleração  do Ensino 

Fundamental II

Fonte: Diários Escolares das Unidades de Ensino da Rede Municipal de Ensino

Fonte: ?????????

Matrícula

Presencial

707

2.295

Total de matrí-

cula da EJA

Transporte de Alunos Matriculados na Rede Municipal

Com o objetivo de assegurar o acesso e a permanência dos alunos matriculados nas 

escolas da rede municipal de ensino fundamental, em bairros cuja demanda é maior 

do que a capacidade das escolas municipais existentes na(s) imediação (ões) das 

residências dos alunos, a Secretaria Municipal da Educação oferece o deslocamento 

de alunos, por meio da oferta de Transporte Escolar, com um custo até a presente 

data de R$ 3.317.080,00 (três milhões, trezentos e dezessete mil e oitenta reais).

Atendimento na Casa de Ciência e Tecnologia Da Cidade De Aracaju- CCTECA

Desde a sua inauguração até a elaboração deste documento, a CCTECA-Galileu 

Galilei atendeu a 145.944 pessoas (equivalente a 22,75 % da população de Aracaju 

estimada em 632.744 habitantes (IBGE 2015)). Durante o ano de 2017 foram 

atendidas, de janeiro a novembro, cerca de 14.327 pessoas.  

Em média 1.194 pessoas passam mensalmente pelo complexo visitando o 

Planetário e uma área chamada “EXPERIMENTOTECA” contendo atualmente 111 

experimentos interativos e didáticos nas áreas de Física, Química, Matemática, 

Informática, Astronomia e Biologia .

O perfil dos visitantes da CCTECA- Galileu Galilei é composto, em sua maioria, 

crianças na faixa etária de oito a doze anos, jovens, profissionais liberais de diversas 

áreas, turistas, pessoas com necessidades especiais, estudantes e professores.  

De acordo com as estatísticas de 2017 constam em planilhas específicas o registro 

de diversas escolas da rede municipal, estadual e da rede particular de ensino, além 

de várias universidades, turistas de vários países e diversas instituições particulares 

inclusive entidades com portadores de necessidades especiais e até escolas de 

outros estados.

Escolas Particulares: 4153 alunos

Escolas Estaduais: 3067 alunos

Escolas Municipais: 2450 alunos destes 775 de escolas municipais de Aracaju

Escolas Federais: 366 alunos

Turistas: 3066 pessoas



Outros: 193 pessoas

Número de estrangeiros: 06 pessoas

Cultura

A Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU vem se dedicando ao 

desenvolvimento das atividades culturais com foco principalmente na qualidade e 

aprimoramento dos serviços prestados, aproximando arte e cultura cada vez mais 

dos cidadãos. Os projetos e ações, que estão em consonância com o Planejamento 

Estratégico da PMA, visam o progresso cultural e intelectual do povo sergipano. 

Sala De Cultura Popular Mestre Euclides

A sala de Cultura Popular Mestre Euclides é uma sala de Exposição permanente 

planejada para funcionar dentro do Centro Cultural de Aracaju com o objetivo de 

enfatizar o imaginário popular, direcionando o olhar lúdico a ir além, contagiando o 

público com a simplicidade nos diversos objetos expostos que representam 

brinquedos e brincadeiras populares, teatro de bonecos, dentre outras 

manifestações locais.
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Salão dos Novos

A Galeria de Arte abriu inscrições para a 26ª edição do Salão dos Novos, criado com o 

objetivo de identificar e revelar novos talentos das artes plásticas em Sergipe. A 

comissão julgadora observou a criatividade, a composição e a técnica aplicada nas 

obras. As telas vencedoras foram incorporadas ao acervo da galeria de arte.

Período de execução da atividade: 23 de maio a 30 de junho de 2017.

Dados Estatísticos

Fonte: Funcaju

Visitas: Escolas da rede pública e particular de ensino 

42%

12%6%
8%

29%

3%
março

abril

maio

junho

agosto

setembro

Período de Levantamento das Informações

10 de abril a 05 de maio de 2017

Fonte: Funcaju

Inscritos

141

Projeto Quinta Instrumental

Numa diversidade de estilos, todas as quintas-feiras, exceto nos feriados, o Centro 

Cultural de Aracaju (antiga Alfândega) recebe artistas instrumentistas que encantam 

o público do projeto com a sonoridade dos seus respectivos instrumentos. 

Promovido pela Prefeitura Municipal de Aracaju, em consonância com seu 

Planejamento Estratégico, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju 

(Funcaju), o projeto atende uma comunidade artística pouco favorecida no cenário 

musical, os artistas instrumentistas, oferecendo-lhes uma oportunidade de divulgar 

seu trabalho se apresentando a um grande número de pessoas.

Harpa, guitarra, violão, sanfona, percussão, entre outros instrumentos, já passaram 

pelo projeto que visa fortalecer a arte instrumentista e focar na questão da formação 

de público, tendo em vista a importância do estilo musical para os aspectos culturais. 

Com o projeto, aracajuanos e turistas ganharam mais uma opção de lazer, onde 

podem curtir um som de qualidade, num projeto destinado a toda família. Uma 

verdadeira oportunidade de curtir um programa sofisticado e acessível, já que é 

executado em um local de fácil acesso e é totalmente gratuito. O projeto, sem 

dúvidas, tornou-se uma referência no país na modalidade instrumental.

Até dezembro, cerca de 20 artistas passaram pelo Quinta Instrumental, fechando 

assim, a grade de programação do evento no ano de 2017. 



Festival Brincantes da Cultura Popular

Uma festa da cultura popular. Essa é a temática do projeto desenvolvido pela 

Prefeitura de Aracaju, o Festival de Brincantes, que acontece nos dias 22 e 23 de 

agosto. O evento foi em homenagem ao Dia do Folclore, comemorado no dia 22 de 

agosto.

Com palestras, ações educativas, rodas de conversa, feirinha de cordéis, artesanato, 

comidas típicas, exposições, exibições de curtas e, principalmente, as apresentações 

dos brincantes da cultura popular, o festival foi realizado na praça General Valadão e 

no Centro Cultural de Aracaju.

Maracatus, cacumbis, sambas de coco, reisados, batalhões, batucadas e muitos 

outros grupos dedicados à cultura e ao folclore se encontraram na celebração. A 

programação ocorreu nos dois dias das 9h às 19h.
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Saúde 

Em conformidade com a Portaria nº 2.135, de 25 de setembro de 2013, do Ministério 

da Saúde, que estabelece diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS), a SMS apresenta a síntese do funcionamento do 

sistema municipal de saúde de Aracaju no período de janeiro a agosto de 2017. 

A Região de Saúde de Aracaju (CIR) tem população estimada para 2016 de 841.037 

pessoas, corresponde a 37% da população do Estado e é composta pelos municípios: 

Barra dos Coqueiros, Divina Pastora, Itaporanga D'Ajuda, Laranjeiras, Riachuelo, 

Santa Rosa de Lima e São Cristóvão. 

Escola de Artes Valdice Teles-ESAVT

Abertura do I Simpósio de Carnaval

Oficina de Desenho Artístico

Aniversário da Cidade: Palestra “Aracaju Ontem e Hoje”

Aulão de Boas Vindas

Debates sobre a Inclusão na Escola de Artes

Show “Um Piano pela Estrada”

Debates sobre a Inclusão na Escola de Artes

Show “Um Piano pela Estrada

Programa “Ossos do Ofício” trazendo o Workshop “Negócios da Música”

Participação no “Circuito Cultural Aracaju

Oficinas de Férias

Formações Continuadas com temas diversos

Formação Continuada com o tema “LGBT Fobia nas Escolas e Suas Consequências

Participação no Projeto Quinta Instrumental

Formação Continuada com o tema “Racismo na escola

A prática da educação nas escolas de arte”

Valorização à Vida

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Mirante 13 de Julho

Exposição: Tradições natalinas

Exposição: São Cristovão: Patrimônio da Humanidade
Janeiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Exposição: Milênios de Folia: A História do Carnaval

Exposição: De Tabaroa Vestida de Chita à Cidade Encantada

Exposição: Medicina popular

Exposição: Tradições juninas

Exposição: 13 de Julho: Um Bairro com Muitas Histórias a Contar

Exposição: Crônica do Brasil na Segunda Guerra Mundial

Exposição: Pescadores Urbanos

Núcleo de Produção Digital Orlando Vieira-NPD

Destaque, Prêmio Marcelo Deda de Roteiros

Destaque, Projeto “Ocupe a Praça

Destaque, Inauguração da Sala do Audiovisual

Jan a Mar

Abr a Jul

Ago a Nov

Museu Cidade de Aracaju- Prefeito Viana de Assis

Exposição Carnaval

Exposição Bodegas e Semeando Sorrisos

Atividade Educativa "Dia do índio

"Exposição Aracaju no tempo dos Bondes

Exposição Cheiro, cor e baião

Férias no Museu:"Oficina de brinquedos populares " e reprise da exposição "Danças e

Folguedos"

Visitas-mês do Folclore e reprise da exposição "Danças e Folguedos"

Setembro-Exposição Museu Cidade de Aracaju 1988/2014

Exposição Museu MAX 

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Fonte: Funcaju



Mortalidade proporcional em residentes por capítulo CID-10, Aracaju, 2017

O maior percentual da população está concentrado na faixa etária de 20 a 39 anos 

(37,5%), refletindo que a cidade possui uma população jovem. Há ligeiro predomínio 

do sexo masculino na faixa etária de menor de 1 ano a 14 anos, com uma inversão 

dessa proporção a partir de 15 anos ou mais, com predominância de mulheres devido 

a maior mortalidade da população masculina. 

A população Aracajuana é prioritariamente composta de pessoas pardas e negras, e 

de adultos (20 a 59 anos) sendo as mulheres a maioria da população (53,3%). A 

Transição demográfica vem se dando ao longo dos últimos 30 anos e a 'base da 

pirâmide' começou a apresentar estreitamento demonstrando a tendência de 

envelhecimento populacional nas próximas duas décadas. Diante dessa situação 

demográfica, é premente a reorganização dos recursos do sistema de saúde para dar 

suporte a esse perfil populacional, se dando sobremaneira no pilar da promoção de 

saúde.
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Região de Aracaju

Aracaju

São Cristóvão

Itaporanga

Laranjeiras

Barra dos Coqueiros

Riachuelo

Divina Pastora

Santa Rosa de Lima

Total

Fonte: SMS

População

641.523

88.118

33.713

29.418

29.248

10.116

4.975

3.926

841.037

 Número de óbitos não-fetais em residentes por capítulo CID-10 e mês do óbito

Aracaju, 2017*.
Causa (Cap CID10)

IX. Doenças do aparelho circulatório

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade

II. Neoplasias (tumores)

X. Doenças do aparelho respiratório

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas

Jan

51

54

56

22

22

Fev

57

50

38

23

24

Mar

55

40

33

23

12

Abr

12

8

7

14

2

Total

175

152

134

82

60

Total%

19,95

17,33

15,28

9,35

6,84

XI. Doenças do aparelho digestivo

XVIII. Sint. sinais e achados anormais exame clínico e

laboratorial

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias

XIV. Doenças do aparelho geniturinário

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal

V.   Transtornos mentais e comportamentais

VI. Doenças do sistema nervoso

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo

XIII. Doenças sangue órgãos hemat e transtimunitár

XIV. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo

XV. Gravidez parto e puerpério

XVII. Malfcongdeformid e anomalias cromossômicas

Total

Fonte: SMS

17

11

8

16

6

10

11

4

2

2

1

1

294

11

9

7

3

8

8

7

4

1

0

3

1

254

13

15

21

14

15

6

7

3

2

2

0

1

262

3

8

4

0

3

4

2

0

0

0

0

0

67

44

43

40

33

32

28

27

11

5

4

4

3

877

5,02

4,90

4,56

3,76

3,65

3,19

3,08

1,25

0,57

0,46

0,46

0,34

100

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00

IX.  Doenças do aparelho circulatório

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade

II.  Neoplasias (tumores)

X.   Doenças do aparelho respiratório

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas

XI.  Doenças do aparelho digestivo

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias

XIV. Doenças do aparelho geniturinário

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal

V.   Transtornos mentais e comportamentais

VI.  Doenças do sistema nervoso

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo

XV.  Gravidez parto e puerpério

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas

Fonte: SIM/SMS.  *Dados de janeiro a maio de 2017. Sujeitos a alterações.



O perfil de morbimortalidade de 2017 em Aracaju assemelha-se ao encontrado no 

resto do país. A capital apresenta como principais causas de mortalidade: as doenças 

do aparelho circulatório especialmente as doenças cerebrovasculares (19,9%) 

afetando sobremaneira pessoas de 30 a 69 anos (mortes prematuras); as causas 

externas (17,3%) e as neoplasias (15,3%). Quanto às hospitalizações, excetuando as 

relacionadas à gravidez, parto e puerpério, as principais são as doenças do aparelho 

respiratório, neoplasias e aparelho digestivo. Nas doenças respiratórias as 

pneumonias são o principal desafio, sendo mais comuns em crianças e idosos e 

consideradas causas sensíveis aos tratamentos ofertados na Atenção Básica. 

Vê-se que Aracaju enfrenta a chamada tripla carga de doença, com doenças crônicas 

não-transmissíveis, acidentes e violências e a presença persistente de doenças 

infecto-parasitárias. O detalhamento de como são tratados cada um desses 

determinantes estarão presentes no decorrer do Relatório.

I. Atenção à Saúde: Rede Pública e Privada Prestadora de Serviços ao SUS

A- Atenção Primária:

Uma rede de serviços ordenada pela Atenção Básica tende a ser mais resolutiva e 

equitativa, e a Saúde da Família como estratégia eleita para reorganização deste 

nível de atenção no SUS assume papel relevante neste processo. A expansão da 

Estratégia Saúde da Família (ESF), no entanto, trouxe consigo inúmeros desafios. 

Dentre eles, evidenciou-se a necessidade de qualificar a ESF, de ampliar seu escopo 

de ações e, dessa forma, aumentar sua resolutividade e a satisfação dos usuários 

com os serviços prestados.

O município de Aracaju possui população com cobertura de Atenção Básica de 

75,40% considerando Estratégia Saúde da Família com cobertura de 67,33%.
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Apoio Institucional: 

Grupo ligado à REAP, cujo papel principal é a interlocução entre as equipes de 

trabalhadores da rede, Conselhos Locais de Saúde e a gestão. Contribui para dar 

materialidade aos programas e projetos da secretaria para as unidades, ajudando no 

gerenciamento, planejamento, na validação e na implementação de ações e serviços.

O Apoio responde pelo território, sendo dividido o município em oito regiões de 

saúde, cada uma delas tendo uma apoiadora de referência. 

Indicadores

O Apoio Institucional está envolvido com a produção dos indicadores das áreas, de 

maneira transversal a eles. Não havendo assim um indicador específico deste setor, 

podemos perceber reflexos do trabalho junto às equipes nos indicadores de 

resultados (como taxas de determinado agravo, ou mortalidade), mas 

principalmente nos que refletem processos de trabalho (como percentual de famílias 

acompanhadas no Programa Bolsa Família por exemplo). Para ilustrar, a série de 

Cadastro Familiar pelas ESF nos dá alguma quantificação do trabalho de motivar e 

envolver as equipes em suas tarefas.

Fonte: DAB/MS

Equipes

ESF

ACS

Teto

294

1.469

Credenciado

153

900

Implantado

127

830

Situação atual da implantação das equipes de Saúde da Família e Agentes 

Comunitários de Saúde 0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Jun Jul Ago Set

Usuários cadastrados no SISAB via SUS

Fonte: : SISAB



A interpretação da série deste indicador nos revela que o movimento de reuniões e 

pactuações junto às equipes sob o pretexto do PMAQ serviu entre outras coisas para 

motivar os Agentes Comunitários de Saúde no cadastramento e registro via eSUS 

desta produção. A elevação paulatina e sustentada desde janeiro (partimos de em 

torno de 21 mil cadastrados) passou por um grande salto, entre os meses de Julho e 

Agosto, época da Avaliação Externa do PMAQ.

Áreas Técnicas: 

a) Programa de Saúde da Criança, do Adolescente e do Jovem - PSCAJ:

No tocante às primeiras vacinas, ressalta-se que 100% dos nascidos vivos nas 

maternidades Nossa Senhora de Lourdes, Santa Izabel e Gabriel Soares, foram 

imunizadas através do Projeto Corujinha, em que 13 auxiliares de enfermagem 

vinculados a este Programa estão lotados nessas instituições, com a finalidade de 

estimular a humanização da assistência, dentro desses espaços, com ênfase no 

cuidado ao recém-nascido (RN) e seus familiares. 

De acordo com os dados do SINASC, até o mês de Agosto de 2017 nasceram 5.471 

crianças e conforme dados tabulados com Sistema de Informação de Mortalidade- 

SIM, até o período em questão foram registrados 87 óbitos, sendo que destes 

82,75% ocorreram por afecções perinatais, causa considerada evitável
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Com o objetivo de qualificar a Atenção Neonatal e reduzir a Taxa de Mortalidade 

Infantil, após participação na Oficina de Estratégia Qualineo - desenvolvida pelo 

Ministério da Saúde, o município em parceria com a Maternidade Santa Izabel, 

elaborou e validou o Plano de Ação Qualineo, cujas ações serão desenvolvidas no 

período 2017 a 2019, e ao final ocorrerá a avaliação e certificação com Selo Qualineo 

aos municípios e estados que alcançarem a redução dos indicadores.

Foram ofertados para todos os recém nascidos residentes em Aracaju os Testes do 

Pezinho e da Orelhinha.  Até Agosto de 2017 foram realizados 3.473 exames 

referentes ao Teste do Pezinho, conforme dados atualizados pelos registros internos 

do PSCAJ. Dados informados no SIA-SUS até Julho, foram registradas 326 coletas 

para o Teste do Pezinho e 3.841 Testes da Orelhinha. 

Saúde do Adolescente

De acordo com os dados registrados dos nascidos vivos até Agosto/2017, 14,82% 

são filhos de mães adolescentes (< de 20 anos de idade). Objetivando reduzir os 

índices de gravidez na adolescência e a promoção do autocuidado, o PSCAJ mantém 

as ações já desenvolvidas, a saber: Rodas de Conversa com os adolescentes – 

componente do Projeto Despertar para a Saúde do Adolescente –  em parceria com 

os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e as Instituições de 

Acolhimento (Abrigos), contemplando as temáticas contidas na Caderneta de Saúde 

do Adolescente focadas para a Saúde Sexual e Reprodutiva. 

         

Unidade de Saúde

US - Augusto franco

São Lucas

Zona Sul Des Fernando franco

Santa Helena

Santa Isabel

Nossa Senhora de Lourdes

Primavera

Gabriel Soares

Total

Vaginal

1

0

1

152

1764

555

1

78

2552

Cesário

0

1

0

1325

752

555

0

286

2919

Total

1

1

1

1477

2516

1110

1

364

5471

Fonte: SINASC/COSIVS/DVS/SMS. Dados parciais de janeiro a agosto de 2017

Tipo de parto

Causa

P00-P96 - por afecções perinatais

A15 - por outras causas

Q00-Q99 - por malformações congênitas

Total

2º Quadimestre

72

3

12

87

Fonte: SIM/SMS

Mortalidade Infantil por causa



b) Programa de Saúde da Mulher: 

Tem como atribuição executar ações dirigidas para o atendimento integral das 

necessidades de saúde das mulheres, com vistas à redução da morbimortalidade 

especialmente por causas evitáveis. 

Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos e a 

população feminina na mesma faixa etária.
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A rotina preconizada no rastreamento é a repetição do exame de Papanicolau a cada 

três anos, após dois exames normais consecutivos no intervalo de um ano, em 

mulheres de 25 a 64 anos. A meta prevista para o ano é de 0,32, e o resultado 

alcançado no período já mostrou um aumento com relação ao anterior, visto que os 

dados são parciais até junho, porém ainda  abaixo do necessário para o alcance desta, 

até o final do ano.

Para a melhoria deste indicador, foi sugerida a criação de salas de situação com 

indicadores diversos para facilitar o rastreamento, identificação e a busca-ativa das 

Fonte: SIASUS. Dados retirados em 06.09.2017, com informações até junho de 2017

mulheres com exames atrasados. Outra estratégia foi o estabelecimento de 

cronograma de visitas técnicas às USF para discussão específica de suas coberturas 

e apoio à instituição da Sala de Situação em Prevenção dos Cânceres de Colo e Mama, 

visando fomentar o planejamento local das ações. No período, foram realizadas 

reuniões nas USF Augusto César Leite, Porto Dantas, Fernando Sampaio, Cândida 

Alves, Osvaldo Leite, Elizabeth Pita e Celso Daniel.

c) Programa de Saúde do Adulto e do Idoso: 

Tem como atribuição desenvolver ações direcionadas à prevenção e controle das 

doenças e agravos crônicos não transmissíveis (DCNT) prevalentes na população 

adulta (maior de 20 anos) e dos fatores de risco relacionados a estas doenças. 

A população adulta de Aracaju(>20 anos) em 2015 era  de 563.090 (257.704 do sexo 

masculino e 305.386 do sexo feminino), onde desse total 69.481 são idosos, 

aproximadamente 13% (maior de 60 anos) – Fonte: SIAB/Maio/2015. 

De acordo com os parâmetros do Ministério da Saúde (MS), a prevalência de 

hipertensos é de 35% da população na faixa etária > 40 anos e para a Diabetes a 

prevalência é de 11% nesta mesma população. De acordo com diretriz do MS o 

percentual mínimo de acompanhamento da prevalência destes usuários é de 80% 

para HAS e 60% para DM. 

Em processo de encaminhamento (licitação ou adesão de ata) para regularização de 

insumos para dispensa aos cadastrados no Programa de Monitoramento Glicêmico, 

desde o mês de setembro, sendo que este não está contemplado na Lei 11.347 e 

Portaria 2583/2007-MS, porém a Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju 

contempla o usuário com a dispensa desde a implantação do Programa.

d)  Programa de Saúde Bucal: 

A equipe da Saúde Bucal na Unidade Básica de Saúde deve promover um trabalho de 

forma eficiente, seja no tratamento preventivo ou curativo. Atualmente, o município 

de Aracaju apresenta cobertura de Saúde Bucal de 43,30% (Estratégia Saúde da 

Família e dentistas de apoio) com um total de 70 Equipes de Saúde Bucal modalidade 
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implantadas.

Situação atual da implantação das Equipes de Saúde Bucal de acordo com o 

Departamento da Atenção Básica – Ministério da Saúde.
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e) Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF

Atualmente, Aracaju possui 44 unidades básicas de saúde, distribuídas em 8 regiões 

de saúde com 127 equipes de saúde da família. Nesse sentido fez- se necessária a 

implantação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família. Essa proposta contempla a 

implantação de 09 equipes NASF no Município de Aracaju. 

Desta forma, as áreas estratégicas focadas nesse momento de implantação dos 

NASFs foram: práticas integrativas e complementares, reabilitação, alimentação e 

nutrição e assistência farmacêutica. Serão contempladas as seguintes categorias 

profissionais: fonoaudiólogo, farmacêutico, nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta 

ocupacional, professor de educação física e psicólogo. 

Fonte: DAB/MS

Equipes

eSB-I

Teto

294

Credenciado

79

Implantado

70

Fonte: DAB/MS

Quantitativo de Janeiro a abril 2017

1.965

147

224

863

417

970

43

182

105

304

Tipos de Atendimento

Consulta Individual

Consulta Familiar

Consulta Compartilhada

Atendimento em grupo

Visita Domiciliar

Usuários em Acompanhamento

Atividades Desenvolvidas

Projetos desenvolvidos

Atividade em Grupo

Atividade Educativa

Orientações/Matriciamento

f) Consultório na Rua (CnR):

Os Consultórios na Rua são equipes multiprofissionais e itinerantes que oferecem 

atenção integral a saúde para a população em situação de rua. Realiza atendimentos 

in loco, de acordo com as demandas existentes, inclusive nos períodos noturnos, 

seguindo um plano de cuidado individualizado. Aracaju tem 01 equipe em 

modalidade III implantada.

g)  Coordenação de Saúde do Homem

O Ministério da Saúde por meio da Portaria MS/GM nº 1944, de 27 de agosto de 

2009, criou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH).

O SUS abarca, atualmente, um contingente de mais de 100 milhões de homens em 

território brasileiro (IBGE, 2015). Cerca de 57 milhões destes estão na faixa etária 

entre 20 e 59 anos, constituindo o principal público da PNAISH. 

h) Coordenação de Serviço Social – Condicionalidades do Programa Bolsa Família

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência condicionada de 

renda que beneficia famílias pobres e extremamente pobres, inscritas no Cadastro 

Único. O PBF beneficiou, no mês de agosto de 2017, 31.063 famílias, representando 

uma cobertura de 83,7 % da estimativa de famílias pobres no município. As famílias 

recebem benefícios com valor médio de R$ 134,49 e o valor total transferido pelo 

governo federal em benefícios às famílias atendidas alcançou R$ 4.177.689,00 no 

mês de agosto de 2017.

Tipos de atendimento dos NASF  e respectivos quantitativos – Jan a Abril 2017

Tipos de Reuniões

Reunião Equipe NASF

Reunião Equipe+Coord. NASF

Reunião Equipe NASF + ESF

Roda de Conversa /Capacitações

156

34

143

69



Atenção de Média e Alta Complexidade   

a) Rede de Atenção Ambulatorial Especializada (REAE):

A rede ambulatorial especializada (REAE) é composta por dois grandes centros. O 

Centro de Especialidades Médicas (CEMAR) Siqueira Campos, este sendo um 

complexo com diversos serviços e o centro de especialidade médicas (CEMAR) 

Augusto Franco, que abrange o ambulatório geral, com serviços de atenção 

especializada em oftalmologia, cardiologia, neurologia dentre outras, além do centro 

de especialidade odontológica (CEO). Os pacientes que chegam a REAE são 

encaminhados das Unidades de Saúde da Família da capital e demais municípios 

sergipanos e são acompanhados por médicos especialistas e em alguns casos, 

equipes multiprofissionais, que especificam os tratamentos adequados para os 

usuários. 

Ÿ CEMAR Augusto Franco, com o Programa de Tabagismo, Programa de 

Glaucoma, Ambulatório de Oftalmologia e especialidades em acupuntura, 

homeopatia, angiologia, gastrenterologia, nefrologia, dermatologia, neurologia, 
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reumatologia, otorrinolaringologia e pneumologia. 

Ÿ Centro de Especialidades Odontológicas – CEO: O tratamento oferecido nos 

Centros de Especialidades Odontológicas é uma continuidade do trabalho 

realizado pela rede de atenção básica. 

Os procedimentos realizados no CEO são: Periodontia, Endodontia, Cirurgia Buco-

Maxila-Facial, Radiologia, Atendimento a Pessoas com deficiência, Prótese e 

Odontopediatria.

b) Rede de Atenção Psicossocial (REAPS):

A Rede de Atenção Psicossocial é responsável pelo acompanhamento e execução da 

política de saúde mental e atenção a usuário de álcool e outras drogas do município 

de Aracaju. 

Apoio Institucional

O Apoio Institucional na REAPS utiliza-se de espaços coletivos, buscando articulação 

dos serviços que compõem a Rede SUS, trabalhando a relação dentro dos serviços 

(usuários-trabalhadores-gestores), propiciando, nas relações, trocas solidárias e 

comprometidas com a dupla tarefa de produção de saúde e produção de sujeitos. 

Fonte: SIGPBS/2017

Bairro

Santa Maria

Olaria

Santos Dumont

Porto Dantas

Cidade Nova

Lamarão

Mosqueiro

Coroa do Meio

América

São Conrado

17 de Março

Industrial

Famílias Beneficiárias

4.218

2.627

2.130

1.779

1.452

1.265

1.188

1.117

1.092

989

913

909

Famílias 

Acompanhadas

2.811

1.619

1.077

672

513

660

633

981

788

456

488

730

Percentual de 

Acompanhamento

66,64%

61,63%

50,56%

37,77%

35,33%

52,17%

53,28%

87,82%

72,16%

46,10%

53,45%

80,30%

Bairros com maior quantitativo de beneficiários do PBF com perfil saúde

Fonte: SMS

Caps

David Capistrano

Jael Patrício

Liberdade

Primavera

Vida

Arthur Bispo

Total

Descrição de quantitativo de atendimentos por CAPS
Média mensal

de usuários

acompanhados

nos CAPS

908

628

479

156

122

213

417

Quantidades

de novos

acolhimentos

85

43

28

141

15

40

352

Quantidades

de

atendimentos

médicos

987

547

872

322

62

304

3094

Quantidades

de

visitas

domiciliares

89

11

41

20

18

134

313

Média de

usuários

acolhidos no

pernoite por mês

9

16

13

7

12

-

11



Ÿ Serviço Residencial Terapêutico (SRT), atualmente é composto por quatro 

módulos de Residências Terapêuticas tipo II e acolhe 28 moradores de alta 

dependência. Desde o inicio, o “serviço” é executado em parceria com o CIRAS 

(Centro de Integração Raio de Sol), responsável pela contratação de pessoal, 

aluguel das casas, alimentação, material de limpeza, etc; e hoje ocorre por meio 

de convênio celebrado com a SMS. 

c) Rede de Urgência e Emergência (REUE):

Em Aracaju, a Rede de Atenção às Urgências e Emergências, possui 02 

Equipamentos próprios: Hospital Dr. Nestor Piva (Zona Norte) e Hospital 

Desembargador Fernando Franco (Zona Sul), e tem por finalidade de prestar 

assistência médico-hospitalar de urgência, emergência e internação geral, bem 

como promover, prevenir, recuperar e reabilitar a saúde dos usuários. 

O Hospital Dr. Nestor Piva (Zona Norte) dispõe de atendimento médico nas 

especialidades de clínico geral, ortopedia, cirurgia e odontologia. Dispõe de leitos de 

observação e medicação, 12 leitos de internação adulto, distribuídos em 6 (seis) 

masculinos e 6 (seis) femininos, além de 02 (dois) leitos de estabilização adulta, 

distribuídos em um único pavimento.
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O Hospital Des. Fernando Franco (Zona Sul) dispõe de atendimento médico nas 

especialidades clínico geral, cirurgia e pediatria. Dispõem de leitos de observação e 

medicação, 15 leitos internação pediátrica,  02 (dois) leitos de estabilização adulta e 

01 (um) de estabilização infantil, distribuídos em um único pavimento.

Fonte: SMS

Procedimento

Clínica Médica

Clínica Cirúrgica

Ortopedia

Odontologia

Total de Atendimentos

Procedimento

Clínica Médica

Clínica Cirúrgica

Ortopedia

Odontologia

Total de Atendimentos

Janeiro

6219

912

952

114

8197

Maio

11826

1276

1454

296

14852

Fevereiro

6951

1067

1197

194

9409

Junho

10594

1304

1327

210

13435

Março

9231

1201

1633

321

12337

Julho

5724

1340

1385

262

8711

Abril

10447

1461

1594

321

13823

Agosto

4791

1179

1694

196

7860

Total

32848

4641

5376

950

43766

Total

32935

5099

5860

964

44858

Atendimentos realizados pelo Hospital Zona Norte

Fonte: SMS

Procedimento

Clínica Médica

Clínica Cirúrgica

Pediatria

Total de Atendimentos

Procedimento

Clínica Médica

Clínica Cirúrgica

Pediatria

Total de Atendimentos

Janeiro

5698

621

1238

7557

Maio

7962

965

2883

11810

Fevereiro

6039

759

1279

8077

Junho

5735

756

1370

7861

Março

7074

807

2102

9983

Julho

6274

875

1820

8969

Abril

7221

915

2584

10720

Agosto

4209

803

1786

6798

Total

26032

3102

7203

36337

Total

24180

3399

7859

35438

Atendimentos realizados pelo Hospital Zona Sul

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Programa Municipal de Controle do Aedes aegypti

Para a realização do trabalho de campo, através de visitas para 2017, iniciou-se o ano 

com 232.994  imóveis cadastrados no SISLOC, Sistema Oficial de Localidade, sendo 

que 80% deverá ser visitado, perfazendo o número de  186.396 imóveis em cada 

ciclo. 

Programa Municipal de Controle da Tuberculose

O Programa Municipal de Controle da Tuberculose (PMCT) está inserido na 

Coordenação de Vigilância Epidemiológica (COVEPI), que integra a Diretoria de 

Vigilância em Saúde (DVS).

A principal diretriz do Programa é a efetivação das ações voltadas para Vigilância 



Epidemiológica da Tuberculose e seus objetivos são fortalecer e ampliar as ações de 

prevenção, detecção precoce da doença e tratamento oportuno, com vistas a 

interromper a cadeia de transmissão da doença.

De acordo com as informações fornecidas pelo SINAN, neste ano houve 62 casos 

novos de tuberculose pulmonar bacilífera, sendo que 60,0% destes realizou a 

testagem anti-HIV, com 5,76% representando coinfecção TB/HIV. Dos usuários 

diagnosticados observou-se que 60% não realizou o TRM - TB (teste rápido 

molecular para tuberculose), indicando assim a necessidade de desenvolver ações 

que sensibilizem os profissionais quanto à disponibilidade  e importância de 

solicitação do mesmo.

Das notificações de tuberculose realizadas por 49 unidades de saúde, 43,5% foram 

provenientes de 04(quatro) Unidades hospitalares e 01 Centro de Referência em 

Tuberculose (CEMAR) e 56,5% de 44 Unidades de Saúde da família, o que nos mostra 

que a maior parte das mesmas foram oriundas da área hospitalar. O fato demonstra 

que o usuário tem sido notificado quando já apresenta complicações da doença, 

indicando a necessidade de desenvolver ações voltadas para o diagnóstico precoce e 

tratamento imediato.

Programa Municipal de Controle da Hanseníase

O Programa Municipal de Controle da Hanseníase tem como objetivo facilitar  para a 

rede de atenção primária, e serviços (HU -Hospital Universitário, CEMAR – Centro de 

Referência em hanseníase), que atendem a pacientes com suspeita e diagnosticados 

com hanseníase, a assistência integral aos portadores deste agravo, bem como aos 

que apresentarem complicações e sequelas, decorrentes da própria doença, mesmo 

que já tenha concluído o tratamento.

Observa-se que houve um decréscimo de casos notificados de hanseníase 

residentes em Aracaju, isto reforça a necessidade de ações específicas nas unidades 

da rede de atenção primária para busca ativa de casos suspeitos em hanseníase  e 

diagnóstico precoce, garantindo tratamento e acompanhamento dos casos 

diagnosticados
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O maior número de casos novos de hanseníase,  foram identificados no bairro Santa 

Maria, seguido do bairro América.  O maior número de casos foi registrado na faixa 

etária de 30 a 39 anos, seguido da faixa etária de 70 a 79 anos.

Análise Epidemiológica

A população estimada para 2017, Residente na Regional Aracaju é de 851.579 

habitantes, sendo em Aracaju, 650.106 habitantes; na Barra dos Coqueiros, 29.248 

habitantes; em Divina Pastora, 5.058 habitantes; em Itaporanga d'Ajuda, 34.101 

habitantes; em Laranjeiras, 29.700 habitantes; em Riachuelo, 10.196 habitantes ; 

em Santa Rosa de Lima, 3.938; e em São Cristóvão, 89.232 habitantes. (Fonte: IBGE, 

Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, 

Estimativas da população residente com data de referência 1º de julho de 2017).

Para a construção deste levantamento epidemiológico foram analisadas as 

informações referentes aos agravos em saúde do trabalhador, notificados no SINAN 

entre os meses de maio a agosto de 2017, considerando as fichas de notificação 

captadas, encerradas e validadas pelos técnicos do Centro de Referência em Saúde 

do Trabalhador Anísio Dário e alimentadas pela Vigilância em Saúde do Trabalhador, 

bem como os casos captados pelas buscas ativas e pelo Observatório de Saúde do 

Fonte: SINAN/COSIVS/DVS/SMS/AJU
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Trabalhador, o qual é uma iniciativa do Ministério da Saúde e foi construído em 

conjunto com a Representação da OPAS/OMS no Brasil. 

Além do número de notificações gerais em Saúde do Trabalhador, levantamos outros 

dados que também consideramos significantes.

Dados SINAN Saúde do Trabalhador de maio a agosto de 2017

No segundo quadrimestre, tivemos as seguintes notificações no Banco Geral do 

SINAN, na SMS (os dados ainda podem sofrer modificações):.
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Assistência Social 

Os novos desafios impostos à administração pública municipal,  perante o atual 

cenário econômico e financeiro do país, têm contribuído para o aumento das 

demandas por serviços sociais e exige cada vez mais esforços da Secretaria 

Municipal da Família e da Assistência Social (SEMFAS), para melhorar a capacidade 

de planejamento e gestão dos seus Programas, Benefícios e Serviços Sócio 

Assistenciais.

Diante desse cenário, a SEMFAS investe na criação de ambientes técnico-científicos, 

com base multidisciplinar, cujo objetivo é organizar, produzir e disseminar dados e 

informações sobre a realidade socioterritorial do município de Aracaju.

Agregando quatro grandes áreas do conhecimento: Geografia, Economia, Estatística 

e Cartografia, a SEMFAS adota uma prática de análise de dados interdisciplinar que 

tem contribuído para o mapeamento dos diversos tipos de vulnerabilidades sociais 

existentes no município. O objetivo é produzir diagnósticos que contribuam para a 

Fonte: GVISAT/REAST/DVS/SMS/AJU

Agravo

Acidente Grave

Maio

00

Junho

05

Julho

02

Agosto

10

Total

17

Distribuição dos agravos de saúde do trabalhador, notificados por mês de

processamento na VISAT, segundo quadrimestre de 2017

construção de políticas públicas mais direcionadas às reais necessidades da 

população. 

O recorte de renda para mapear a pobreza em Aracaju foi um primeiro exercício, 

porém, enxergar esse fenômeno de maneira multidimensional é um desafio que a 

Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social está encarando com 

investimento em ferramentas para fortalecer a capacidade de planejamento e 

tomada de decisões, a exemplo do Projeto Observatório Social do município de 

Aracaju, a implantação da Vigilância Socioassistencial, a criação da Diretoria de 

Segurança Alimentar e a intensificação da pauta dos Direitos Humanos no município, 

por meio da Diretoria de Direitos Humanos.

Outro ponto é a base territorial para o planejamento da Política de Assistência Social 

do município. Ela se constitui em uma prática de gestão que tem sido intensificada 

enquanto estratégia de enfrentamento às adversidades em cada localidade da 

capital sergipana. Pensar o município de Aracaju nas suas diversas singularidades 

permite que a atuação social seja focada nas principais necessidades que a 

população aracajuana enfrenta diariamente. A identificação dos distritos da 

Assistência Social deu início aos trabalhos de mapeamento de territórios e serviços 

socioassistenciais ofertados pelo município.

 Política de Assistência Social

O SUAS é um sistema público que organiza, de forma descentralizada, os serviços da 

Assistência Social no Brasil. Instituído para garantir proteção à família, maternidade, 

infância, adolescência e velhice, visando à redução de danos e prevenção de 

vulnerabilidades e risco social, organiza suas ações através da Proteção Social Básica 

e da Proteção Social Especial. A iniciativa representa um passo importante para a 

consolidação da Assistência Social como política pública de responsabilidade para os 

três entes federados.

Proteção Social Básica/PSB

A Proteção Social Básica tem por objetivos a prevenção de situações de risco, por 



Fonte: SINAN/COSIVS/DVS/SMS/AJU

meio do desenvolvimento de potencialidades e o fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de 

vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação, ausência de renda, acesso 

precário ou nulo aos serviços públicos e da fragilização de vínculos afetivos, 

discriminações etárias, étnico-raciais, de gênero ou por deficiência, entre outras. 

As famílias e as pessoas em situação de vulnerabilidade social são atendidas nos 

Centros de Referências da Assistência Social – CRAS. No município de Aracaju, a rede 

de Proteção Social Básica está estruturada com 16 CRAS.

Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF

Este Serviço tem a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a 

ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na 

melhoria de sua qualidade de vida.
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O gráfico anterior nos mostra o acompanhamento das famílias atendidas pelos CRAS 

onde se verifica que: em janeiro houve um acompanhamento de 559 famílias e em 

outubro de 2017, este número já havia crescido para 796 famílias acompanhadas, ou 

seja, um aumento no acompanhamento das famílias em 42,30% (quarenta e dois 

ponto três por centos), e foram inseridas neste serviço mais 121famílias.

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)

Trabalho social realizado por meio de atendimento em grupos, de forma sistemática, 

organizado conforme a faixa etária, para prevenir a ocorrência de situações de risco 

social, oportunizando a ampliação de trocas culturais e de vivências, fortalecimento 

de vínculos familiares, incentivo à socialização e à convivência comunitária e acesso à 

informação sobre direitos e participação cidadã. Possui caráter preventivo e proativo, 

pautado na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e 

potencialidades.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no final de outubro atendeu 

1.233 pessoas distribuídas nas faixas etárias descriminadas conforme tabela abaixo:
Famílias acompanhadas 

0 200 400 600 800 1.000

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Famílias em acompanhamento 

pelo PAIF 

Famílias inseridas no 

acompanhamento do PAIF 

Atendimentos por faixa etária do SCFV
Faixa etária de atendimento

3 a 6 anos

7 a 14 anos

15 a17 anos

18 a 59 anos

60 a mais

Total 

Jan

4

376

69

0

517

966

Fev

7

412

52

5

532

1.008

Mar

30

464

63

75

601

1.233

Mai

10

491

42

43

556

1.142

Jun

15

491

41

54

624

1.225

Jul

15

510

41

58

598

1.222

Ago

13

507

39

56

628

1.243

Set

11

494

39

57

583

1.184

Abr

11

501

50

43

568

1.173

Out

12

499

50

63

609

1.233

Fonte: SEMFAS

Proteção Social Especial | PSE

Na Proteção Social Especial, os serviços são destinados às famílias e indivíduos em 

risco social, por violação de direitos e situações diversas como: violência 

doméstica/intrafamil iar,  adolescentes em cumprimento de medidas 



socioeducativas em meio aberto: Liberdade Assistida – LA e Prestação de Serviços à 

Comunidade – PSC –, crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, 

população em situação de rua, entre outras.

A Proteção Social Especial organiza-se sob dois níveis de complexidade: Média e Alta 

Complexidade.

Unidades Executoras: 

Ÿ 04 Centros de Referência Especializados da Assistência Social;

Ÿ 04 Abrigos municipais;

Ÿ 04 Casa Lares;

Ÿ 01 Centro Dia;

Ÿ 01 Centro POP - Serviço Especializado para pessoa em Situação de Rua;

Ÿ 01 Serviço de acolhimento institucional na modalidade Casa de Passagem.

Serviços Executados na Proteção Social Especial de Média Complexidade

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI

Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a indivíduos e famílias com um ou 

mais de seus membros em situação de risco pessoal e social, tendo em vista a 

superação das fragilidades e violações de direitos que se expressam no âmbito das 
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relações familiares e comunitárias. O gráfico aponta que, nos meses de janeiro a 

outubro de 2017, teve aproximadamente 835 (oitocentos e trinta e cinco) famílias 

acompanhadas pelo PAEFI. Também é possível identificar que de janeiro a outubro 

houve 427(quatrocentos e vinte e sete) novos casos inseridos em acompanhamento 

pelos Centros de Referência Especializados de Assistência Social - CREAS.

Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida 

Socioeducativa:

- Liberdade Assistida – LA

- Prestação de Serviços à Comunidade – PSC

As medidas socioeducativas são sanções aplicadas aos adolescentes com práticas 

de ato infracional e que estão previstas no Capítulo IV do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA).  Dentre as medidas socioeducativas descritas no ECA apenas a de 

Liberdade Assistida (LA) e a de Prestação de Serviço à Comunidade (PSC) são de 

responsabilidade da Assistência Social. 

O gráfico nos mostra que no período de janeiro a outubro de 2017 foram atendidos 

468 adolescentes em cumprimento de medidas socioeducaticas. O público atendido 

por este serviço são os adolescentes encaminhados pela 17ª Vara da Infância e da 

Juventude.
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Serviço Especializado em Abordagem Social

Este serviço identifica nos territórios a incidência de exploração do trabalho infantil, 

exploração sexual de crianças e adolescentes, pessoas em situação de rua, dentre 

outras. Com essas informações são realizados diagnósticos que contribuem para a 

inserção de famílias e ou pessoas na rede de serviços socioassistenciais do 

município.

O gráfico representa a quantidade de abordagens realizadas durante os meses de 

janeiro a outubro de 2017, totalizando 498 abordagens.
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Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua – Centro 

POP

Na rede de proteção social, o Centro POP é responsável pelo atendimento individual e 

coletivo especializado à população que utiliza as ruas como espaço de moradia e/ou 

sobrevivência. Oferta escuta qualificada para análise das demandas, espaço para 

guarda temporária de pertences, higiene pessoal, alimentação, acesso a 

documentação civil, inscrição no Cadastro Único para programas sociais, 

desenvolvimento de oficinas socioeducativas e encaminhamentos diversos para a 

rede socioassistencial e demais políticas públicas.
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Pessoas Atendidas - Centro POP

Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência e suas famílias -

centro-dia

O Centro Dia é um serviço que oferta atendimento especializado às famílias que 

possuem pessoas com deficiência com algum grau de dependência e/ou que tiveram 

suas limitações agravadas por violações de direitos.

O Gráfico abaixo demonstra que ocorreram 39 atendimentos por Violação de 

Direitos.Fonte: SEMFAS

Fonte: SEMFAS

Fonte: SEMFAS



SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ALTA COMPLEXIDADE

Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes - modalidade Abrigo

Proteção integral de crianças e adolescentes sob medida protetiva de acolhimento 

institucional, de acordo com os princípios estabelecidos no Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, encaminhados pelo conselho tutelar, ou juizado da infância e da 

juventude, no máximo 20 usuários devem ser acolhidos por esta modalidade. 

Atualmente tem 103 crianças acolhidas, na modalidade abrigo.

O município de Aracaju vem trabalhando na reinserção familiar e inserção em família 

substituta, a fim de diminuir o tempo de permanência de crianças e adolescentes nas 

unidades. Em 2017, retornaram ao convívio familiar 36 crianças e adolescentes, 

conseqüência de um trabalho conjunto com o Poder Judiciário objetivando agilizar os 

processos relacionados às adoções e colocação em família substituta, do total dos 

acolhidos nove casos foram reinseridos e inseridos em família substitua.

Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes - modalidade Casa Lar

Este serviço visa estimular o desenvolvimento de relações mais próximas do 

ambiente familiar, promovendo hábitos e atitudes de autonomia e de interação 

social com as pessoas da comunidade. Possui a estrutura de uma residência privada, 

fica localizada em áreas residenciais da cidade e segue o padrão socioeconômico da 

comunidade onde estiver inserida. Cada unidade pode comportar no máximo 10 

acolhidos, atualmente, tem 28 crianças e adolescentes acolhidos.
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Acolhimento Institucional para pessoas/ou famílias em situação de rua - 

modalidade Abrigo

A casa de passagem “ACOLHER” possui capacidade instalada para 20 acolhimentos, 

para homens, mulheres e famílias. O acesso aos serviços se dá através do 

encaminhamento dos usuários por outras instituições da rede. Sua principal 

finalidade é o acolhimento provisório, por até 03 (três) meses, atendendo pessoas 

em situação de rua e desabrigo por abandono, migração e ausência de residência ou 

ainda pessoas em trânsito, sem condições de auto-sustento e vínculos familiares 

rompidos ou fragilizados. Até o mês de novembro de 2017 foram acolhidos 104 

usuários. Conforme gráfico.

Fonte: SEMFAS

*Criança ou adolescente portador de Código Internacional de Doenças - CID de transtornos diversos corresponde a dois acolhidos.

Nome da Casa Lar

Casa Lar I

Casa Lar II

Casa Lar III

Casa Lar IV

Total*

Total por Casa Lar

5

9

8

6

28

Números de Atendidos Casa Lar
Feminino

3

7

3

4

17

Masculino

2

2

5

2

11

Benefícios Socioassistenciais e Transferência de Renda

Benefícios socioassistenciais destinados ao atendimento a indivíduos ou famílias 

com impossibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento de 

contingências sociais, cuja ocorrência provoca riscos e fragilizam a manutenção da 

vida social do indivíduo e/ou família. São usuários atendidos e ou acompanhados 

pela Proteção Básica, Proteção Especial de Média e Alta Complexidade.

Cadastro Único/Programa Bolsa Família

O Programa Bolsa Família – PBF é um Programa de transferência condicionada de 

renda que beneficia famílias pobres e extremamente pobres, inscritas no Cadastro 

Único.  Entre janeiro a outubro deste ano, o Governo Federal desvinculou 4.313 

famílias do PBF.

10

38

11 11 9 9 14

104

Outros Situação de Rua Desemprego Saude Passagem Alcoolismo Transito Total

Demanda de Acolhimento

Fonte: SEMFAS



Benefícios Assistenciais

Os benefícios assistenciais fazem parte da política de Assistência Social e são um 

direito do cidadão e dever dos entes federados. Esses benefícios são divididos em 

duas modalidades: o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) e 

os Benefícios Eventuais. O BPC é concedido ao idoso a partir de 65 anos e a pessoa 

com deficiência, cuja renda familiar seja inferior a ¼ do salário mínimo. 
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Benefício Eventual

No município de Aracaju/SE o Benefício Eventual está regulado pela Resolução 

021/2015 e suas alterações. Destina-se aos cidadãos e famílias com 

impossibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências 

sociais, cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do indivíduo, a 

unidade da família e a sobrevivência de seus membros.

O Gráfico nos mostra a distribuição dos benefícios eventuais concedidos por 

modalidade, onde o município desembolsou um total de R$ 3.913.342,56(três 

milhões novecentos e treze mil e trezentos e quarenta e dois reais e cinqüenta e seis 

centavos).

Vigilâncias Socioassistencial e Monitoramento

A vigilância socioassistencial é operacionalizada a partir de estudos, planos e 

diagnósticos que servem para nortear a produção de conhecimentos sobre os 

territórios e as situações de vulnerabilidades e risco social da população que nele 

vive. Segundo a Política Nacional da Assistência Social, a vigilância socioassistencial 

“refere-se à produção, sistematização de informações, indicadores e índices 

territorializados das situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social que incidem 

Fonte: SEMFAS

Fonte: SEMFAS
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sobre famílias/pessoas nos diferentes ciclos da vida. Os indicadores a serem 

construídos devem mensurar no território as situações de riscos sociais e violação de 

direitos” (BRASIL, 2004, p.39).

Ela não pode ser reduzida ao simples armazenamento de dados e informações ou um 

setor isolado da gestão, mas deve estar articulado com os demais setores e pautar 

suas ações na leitura e interpretação crítica destes dados, transformando-os em 

informações concretas, que podem ser utilizadas como base norteadora pela gestão, 

para planejar ações que irão prevenir situações de vulnerabilidade e risco social, 

alterar a realidade e garantir direitos.

Intersetorialidade na Assistência Social

No campo do serviço social, a integração dos diversos atores e organizações, 

situados em um mesmo território, constitui um fator de inovação da Política. A 

complexidade dos problemas sociais exige a busca pela integração dos diversos 

saberes e abre uma perspectiva de promover um planejamento articulado das ações 

e serviços.

O planejamento é o instrumento capaz de materializar essa nova forma de fazer as 

políticas sociais, porém, o processo de planejamento não esgota a ação intersetorial, 

ele precisa incorporar a essa prática questões como a avaliação e o monitoramento 

dessas ações, atuando na perspectiva não apenas dos processos e sim dos 

resultados que devem mudar a qualidade de vida do cidadão. Nesse sentido, a 

SEMFAS cria o Observatório Social do município de Aracaju e implanta a vigilância 

socioassistencial, estruturas capazes de fortalecer essa prática.

A intersetorialidade permite a constituição de redes, na qual as diversas instituições 

podem atuar no âmbito das políticas sociais, contribuindo para dar mais eficiência, 

eficácia e efetividade à gestão das políticas públicas em determinado território. Essa 

nova forma de pensar o planejamento e execução dessas políticas envolve uma 

mudança de valores e de cultura, principalmente na forma como são percebidos todo 

conjunto de normas sociais e regras que definem a forma de atuação dos grupos, das 

organizações sociais e do próprio poder público. 
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Algumas iniciativas de prática intersetorial comprovam que a SEMFAS tem buscado 

repensar seu fazer através da participação nas ações do Projeto Aracaju mais segura; 

a discussão sobre os novos territórios da Assistência Social, em uma perspectiva 

integrada às demais secretarias; a construção da matriz de indicadores 

intersetoriais, a busca por uma maior aproximação com as organizações no campo 

dos serviços sociais; a aproximação com Centros de Estudos e Pesquisas locais e a 

própria participação no processo de construção do planejamento estratégico 

municipal, que se constituiu em uma construção coletiva na qual técnicos e gestores 

da Assistência Social t iveram protagonismo nas discussões sobre o 

desenvolvimento socioeconômico do município.



Direitos Humanos

A Diretoria de Direitos Humanos - DDH  criada no município de Aracaju com o objetivo 

de atuar transversalmente nas mais diversas políticas municipais com intuito de 

garantir a promoção, proteção e defesa dos direitos humanos. Especificamente, a 

Diretoria atua nos seguintes segmentos/áreas: Política de Direitos Humanos da 

Mulher; Políticas de Promoção da Equidade (com foco nas questões de Igualdade 

Racial e População LGBT) e Políticas de Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência.

Observatório Social

O Observatório Social é um projeto em implantação na Prefeitura Municipal de 

Aracaju, coordenado pela Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social, cujo 

objetivo geral é organizar, produzir e disseminar dados e informações sobre a 

realidade socioterritorial do município de Aracaju.

Para tal, o Observatório Social adota como método ou prática de Trabalho a 

interdisciplinaridade, que busca agregar quatro grandes áreas do conhecimento: 

Geografia, Economia, Estatística e Cartografia, tendo como essência para produção 

de análises sociais, o uso da estatística, e georreferenciamento aplicados ao 

desenvolvimento social do município.

Ele surge juntamente com a necessidade de construir um modelo de gestão da 

informação, no âmbito municipal, no sentido de consolidar as iniciativas focadas no 

atendimento às demandas sociais dos cidadãos e na significativa melhoria dos 
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processos da gestão pública, em especial aqueles que objetivem a prestação de 

informações e melhor comunicação. Destacaram-se as seguintes ações:

Ÿ Banco de dados CadÚnico modelado em software estatístico;

Ÿ Atualização do IVD – Índice de vulnerabilidade por bairro de Aracaju (base de 

dados do CadÚnico);

Ÿ Mapa dos bairros prioritários do Plano de enfrentamento às violências;

Ÿ Mapeamento dos serviços e equipamentos da Assistência Social, Educação e 

Saúde;

Ÿ Construção em parceria com Universidade Federal de Sergipe do “Índice 

multidimensional da pobreza” para Aracaju;

Ÿ Análise espacial da “concentração de crianças de zero a seis anos” em situação 

de pobreza e extrema pobreza no município para o programa Primeira Infância;

Ÿ “Concentração da população negra” de Aracaju (artigo e mapa da concentração 

em Aracaju);
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Mapa I - Mapa de Pobreza Mapa II - Equipamentos Socioassistenciais



Controle Social

A SEMFAS é responsável pelo assessoramento técnico-administrativo e 

infraestrutura para o funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social 

(CMAS) –, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), 

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMTI), Conselho Municipal de 

Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEAN).

No exercício de 2017 foram realizadas capacitações sistemáticas dos Conselheiros e 

ações de fortalecimento do papel desta instância de participação e controle social, 

além de campanhas e material gráfico de cunho educativo, eventos alusivos à defesa 

de direitos dos segmentos referentes aos Conselhos vinculados à SEMFAS.

4.4 - Eixo Estratégico 4: Garantir a excelência na prestação dos serviços públicos e 

gestão orientada para resultados e para a inovação;

SEPLOG (AJUPREV) - SEMFAZ - SEMINFRA - EMURB - EMSURB - PGM

PLANEJAMENTO E GESTÃO

A Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLOG,  assim 

como todos os órgãos da administração municipal, participou da elaboração do 

Planejamento Estratégico do Município para o período 2017/2020. Além disso, 

coordenou a elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2018/2021 e a Lei de Diretrizes  

Orçamentárias (LDO) 2018.

Durante o ano de 2017 a Coordenadoria – Geral de Planejamento priorizou o 

desenvolvimento de suas atividades com foco no Planejamento Estratégico da 

Gestão Municipal que teve início no mês de maio com a realização do Seminário 

Estratégico, conduzido pela consultoria contratada pelo Município. 

O processo de elaboração do Planejamento Estratégico contemplou três etapas: 

Identidade estratégica, com a definição da Missão, Visão e Valores; Levantamento 

Situacional e Tradução da Estratégia, com destaque no Portfólio de Projetos e 
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Alinhamento Estratégico, etapa em que foi elaborado o Mapa Estratégico da 

Prefeitura. Atualmente encontra-se na fase de operacionalização das ações 

constantes nos Projetos.

Dos 65 projetos estratégicos integrantes do Portfólio, 9, abaixo relacionados, estão 

sob a liderança do Secretário Municipal do Planejamento Orçamento e Gestão, cujo 

monitoramento está sendo realizado, pela COGEPLAN, de acordo com a estratégia 

definida pelo consultor.

Projeto 03- Cadastro Unificado de Informações do Cidadão    

Projeto 06- Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Aracaju

Projeto 13- Transporte Fluvial Integrado    

Projeto 23- Política Municipal de Habitação    

Projeto 56- Sistema Integrado de Gestão de Pessoas Integrando os Órgãos da PMA

Projeto 57- Servidor Saudável    

Projeto 58- Escola de Gestão    

Projeto 59- Gestão Inteligente e Sustentável    

Projeto 62- Captação de Recursos Externos    

Alinhado com o planejamento estratégico foram desenvolvidas outras ações, 

destacando-se:

- ANUÁRIO ESTATÍSTICO 

2016, contendo informações 

referentes aos dados 

geográficos e recursos 

naturais, as características 

demográficas e sócio – 

econômicas, a infraestrutura 

e serviços urbanos do 

Município de Aracaju.



Captação de Recursos  

Em fevereiro de 2017, o Município de Aracaju firmou convênio com o Ministério de 

Planejamento para adesão à Rede do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos 

de Repasse - Siconv com o objetivo de ampliar a integração entre os entes federados, 

permitindo maior transparência no uso dos recursos públicos repassados pelo 

Governo Federal. A assinatura do convênio ocorreu durante o Fórum Estratégico de 

Fortalecimento da Rede Siconv, na capital sergipana.

No presente cenário de crise econômica, a atual gestão busca aperfeiçoar seus 

mecanismos de captação de recursos de fontes externas para cumprir o seu 

programa de governo e o seu planejamento estratégico. Nesse sentido, a Secretaria 

Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPLOG) firmou parceria com o 

Governo do Estado de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (SEPLAG/SE), para realização de capacitação do Siconv. Em 

setembro, 42 servidores de diversos órgãos da Administração Municipal foram 

capacitados no Módulo A - Elaboração de Projetos e Inclusão de Propostas para 

Captação de Recursos. Vale destacar também a parceria firmada com o Tribunal de 

Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) que cedeu o espaço para realização do curso.
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No tocante à captação de recursos, a Assessoria de Captação de Recursos busca 

oportunidades de através do acompanhamento diário das fontes oficiais de 

informação do Governo Federal, como sites dos Ministérios e o Diário Oficial da União 

(DOU), onde são publicados editais ou chamamentos públicos para a submissão de 

projetos para celebração de convênios. 

Cabe destacar ainda a busca por programas disponíveis no Sistema de Convênios 

(SICONV), visando o cadastramento de propostas. 

No âmbito das transferências voluntárias, a ASCAP realizou um levantamento da 

situação das propostas cadastradas no período de abril de 2009 a novembro de 

2017. Neste período, o Município de Aracaju apresentou 292 propostas de projetos 

através do Siconv, das quais 28 foram cadastradas em 2017.

Vale frisar que 2017 foi o ano em que mais se captou recursos federais via Siconv, 

totalizando um montante de R$ 75.158.943,00.

Além dos instrumentos operados via Siconv, o Município de Aracaju, através da 

SEPLOG, gerencia 23 contratos, dos quais 17 são relativos a contratos de repasse e 

os demais de financiamento.  

No que concerne aos contratos de repasse, estes totalizam um investimento na 

- ARACAJU EM DADOS - documento que 

disponibiliza, para a sociedade aracajuana, 

uma síntese dos principais índices 

referentes à: educação, saúde, 

infraestrutrura, população, trabalho e 

rendimento, previdência e assistência social, 

participação política, justiça, segurança, 

cultura e outros. 



ordem de R$ 188.350.063,15, dos quais R$ 164.282.530,81 são de repasse, o que 

representa 87,22 %. Tanto nos contratos de repasse como de financiamento, a 

ASCAP atua no monitoramento dos prazos de vigência, solicitação de liberação de 

recursos, elaboração de prestação de contas, reprogramação de plano de trabalho, 

dentre outras atividades inerentes aos contratos.

Em outubro de 2017, num trabalho conjunto da SEPLOG, EMURB e EMSURB, foi 

encaminhada proposta referente ao Edital FNMA / FSA nº 01/2017 – Apoio a 

Projetos de Compostagem no valor de R$ 979.457,56, visando captar recursos do 

Fundo Nacional do Meio Ambiente. “Compostagem Urbana: estruturação do 

município de Aracaju para o reaproveitamento de resíduos sólidos orgânicos.”

Ainda no tocante a captação de recursos através de operação de crédito, a SEPLOG, 

através da ASCAP, elaborou parecer técnico de 15 contratos de financiamento e de 

repasse, visando a operação de crédito no valor de R$ 50.000.000,00, junto à Caixa 

Econômica Federal, destinada ao Financiamento das Contrapartidas do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC).

Ainda no contexto das operações de crédito, foi elaborada proposta de 

financiamento em conjunto com a Coordenadoria Geral de Tecnologia da Informação 

(COGETIN) e a EMURB para obtenção de crédito no valor de R$ 2.411.682,75 visando 

à Implantação de Fibra Óptica e Reestruturação do Parque Tecnológico da EMURB.

Gestão de Pessoal -  CGGP

A Coordenadoria-Geral de Gestão de Pessoal – CGGP/SEPLOG, órgão responsável 

para promover e realizar a programação, coordenação, execução, acompanhamento 

e controle das atividades ou ações de recrutamento, seleção, admissão, 

aperfeiçoamento, cadastro, movimentação, controle, cargos, vencimentos e 

salários, pagamento, desempenho e desenvolvimento funcional, perícia médica e 

outros procedimentos, bem como de outras atividades ou ações relacionadas ao 

pessoal da Administração Municipal Direta, abrangendo, também, pessoal das 

Autarquias e Fundações Públicas, do Poder Executivo do Município. Em 2017 foram 

desenvolvidas várias ações, destacando-se:
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Ampliação das possibilidades de acesso ao sistema e à própria central, possibilitando 

uma maior autonomia decorrente do auto-atendimento, onde os usuários, por meio 

de telefone ou diretamente no terminal (com uso de senha), possam iniciar suas 

demandas de forma remota, garantindo a excelência na prestação dos serviços 

públicos.

Redução do tempo de atendimento às demandas, de forma que rotinas que 

anteriormente eram concluídas em 30 dias, passaram a ser realizadas no mesmo dia, 

como exemplos a seguir:

Ÿ Cópia de processos;

Ÿ Ficha financeira;

Ÿ Declarações de menor complexidade.

A nova rotina de atendimento contemplou as seguintes soluções:

Ÿ Desbloqueio de senha do portal SAS, por telefone, para acesso ao 

contracheque e acompanhamento dos processos;

Ÿ Implantação de dois guichês exclusivos para atendimento de aposentados e 

pensionistas;

Ÿ Disponibilização da emissão dos contracheques nos terminais de auto-

atendimento dos bancos parceiros, sem nenhum custo para o servidor ou para a 

Prefeitura;

Ÿ Disponibilização de procedimentos on-line para requerimentos dos servidores, 

sem a necessidade da presença física deles (implantação em fase de 

homologação); 

Evolução do Atendimento

Em relação ao perfil estatístico dos atendimentos, os mesmos aumentaram, com 

relação a 2016, a sua média de tempo de espera. Porém, isto vem acontecendo 

porque os atendimentos agora são, em grande parte, conclusivos e não apenas 

procedimentos de mera abertura e encaminhamento.  

Com isso, a Coordenadoria – Geral de Gestão de Pessoal melhorou o  Atendimento e 



buscou ao longo do ano (2017), reduzir o número de reaberturas e contestações, o 

que se deu através de um maior esclarecimento do fundamento das decisões ao 

servidor, limitando a margem de recursos recorrentes por desconhecimento ou 

insatisfação 

Tempo Médio de Atendimento – TMA

O TMA procura medir o tempo gasto a partir do momento em que um servidor entra 

na linha, ou seja, retira a sua senha nos Totens e um agente venha a iniciar o seu 

atendimento.

KPI é a ferramenta de gestão utilizada para realizar essa medição do nível de 

desempenho e sucesso dos processos. Esse procedimento ocorre através do Tempo 

Médio de Espera, ou seja, quanto tempo em média é gasto para a conclusão desse 

Atendimento.

Em 2017 foram  cadastrados 8.151 servidores, de 21 Órgãos da Estrutura  

administrativa da Prefeitura Municipal. O nº de atendimentos superou o ano anterior, 

e foram realizados 19.794 procedimentos administrativos como mostra a tabela 

abaixo:
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Modernização dos processos de gestão

Foram adotadas medidas iniciais visando à modernização dos processos de gestão, 

caracterizada pela uniformização nos procedimentos de formação de autos 

administrativos (autuação, numeração, instrução, etc.) e por uma revisão do fluxo de 

tramitação dos requerimentos administrativos, como também participação pontual 

nos achados resultantes da auditoria permanente na folha de pagamento, efetuado 

pela CGGP, implicando no uso adequado dos recursos públicos.

Assim, fixou-se como meta para 2017, a eliminação do resíduo referente ao passivo 

de processos administrativos pendentes de análise por esta Assessoria, como 

também a redução do tempo de respostas aos pedidos administrativos, de modo a 

aumentar o grau de resolutividade das questões submetidas.

No ano de 2017, até outubro, foram apreciados 3.848 processos administrativos, 

assim distribuídos:

Tecnologia da Informação 

A Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLOG, por meio da COGETIN 

está responsável diretamente por 02 projetos do Planejamento Estratégico, são 

eles:

03 -  Cadastro Unificado de Informações do Cidadão

 Cujo objetivo é “Criar uma base unificada de informações do cidadão para uso da 

PMA e órgãos municipais”.

59 -  Gestão Inteligente e Sustentável, visando:

Unificar o Sistema de Informações Gerenciais Geográficas do Município.

Reestruturar o Sistema de Compras e Contratações / Controle de Almoxarifado e 

Patrimônio.

Implementar serviços de virtualização dos Processos.

Implantar Sistema de monitoramento da gestão e do Planejamento Estratégico, de 

Processos e de Ambiente.

Implantar Sistema de Comunicação entre Servidores.

Implantar gerenciamento eletrônico de documentos da PMA e workflow para 
Fonte: CGGP/SEPLOG

Mês

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total

Total 

2256

2351

2654

2385

2903

2190

1949

3276

2406

2110

1886

0

26366

Atendimento 2016

927

1050

1142

1035

1205

1149

1081

1615

1417

1317

1212

0

13150

Atendimento 2017

1329

1301

1512

1350

1698

1041

868

1661

989

793

674

0

13216



licenciamento de obras.

Interligar as unidades do município através de anel de fibra ótica.

 Além dos dois Projetos Estratégicos, foram  realizadas as seguintes ações em 2017:

Ÿ A Central de Serviços registrou 7.200 atendimentos pela equipe da COGETIN 

(Suporte e Desenvolvimento) no período de Janeiro a Outubro. Em comparação 

com apenas 3.950 no mesmo período do ano de 2016. Um acréscimo de 

aproximadamente 80% no quantitativo de atendimentos registrados. 

Ÿ Aquisição de Licenças de Antivírus – Foram adquiridas 1.700 licenças do ESET 

ENDPOINT ANTIVÍRUS, proporcionando uma maior segurança para os usuários e 

prevenção de possíveis ameaças digitais. 

Ÿ Instalação de uma aplicação para acesso remoto de atendimento para a 

Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte - SEJESP, atendendo os usuários 

da secretaria remotamente. Realizando o suporte adequado com baixo tempo de 

resolução sem a necessidade do deslocamento até a secretaria, reduzindo assim 

os custos.

Ÿ Instalação de dois novos switches melhorando o desempenho de rede.

Ÿ Desenvolvimento de mapa cultural da PMA (www.mapa.cultura.aracaju.se.gov

Ÿ .br) em parceria com o Ministério da Cultura do Governo Federal.

Ÿ Contratação centralizada de empresa especializada em prestação de serviço 

móvel pessoal, com roaming em todo o território nacional, com serviços de 

transmissão digital de dados móveis e serviço de telefonia fixa na modalidade de 

longa distância nacional, perfazendo um total de 1.000 linhas, atendendo os 

órgãos da administração municipal.

Ÿ Elaboração de Termos de Referência para aquisição de aparelhos telefônicos 

(SMARTPHONES: ANDROID E IOS, MODEMS 4G E TABLETS), para contratação de 

serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em APARELHOS 

CELULARES E TABLETS e para construção da RIMA 3.0 – Rede Integrada do 

Município de Aracaju que permitirá viabilização e implantação de serviços digitais 

nas mais diversas áreas, a exemplo dos projetos de Sites Backup, Matrícula On 

Line e Gestão Escolar,  Prontuário Eletrônico e Gestão da Saúde, 
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Videomonitoramento, Cidade Inteligente etc.

Ÿ Sistema de Concursos: Foi desenvolvido um módulo WEB para a realização de 

inscrições no processo seletivo da saúde, promovendo eficácia e economia na 

administração municipal. Manutenção do módulo de inscrições web, como 

também, módulo para gerenciamento, avaliação, classificação e impressão de 

relatórios classificatórios e gerenciais. Foram inscritos 19.146 pessoas no 

processo seletivo. 

Gestão Orçamentária

Em sintonia com as diretrizes do Planejamento Estratégico Municipal, em especial 

com a de “Garantir a Excelência na Prestação dos Serviços Públicos e Gestão 

Orientada para Resultados e para a Inovação”, através da promoção da capacitação 

permanente, qualificação e valorização dos servidores públicos, foram efetuados 

treinamentos-oficinas em temas pertinentes às atribuições orçamentárias para a 

equipe interna como também junto a todos os Órgãos e Entidades Municipais, como 

se segue:

Foram realizados Treinamentos, Oficinas e atendimentos, com a participação da 

equipe da COGEOR e com representantes dos órgãos integrantes da estrutura 

administrativa da Prefeitura Municipal de Aracaju perfazendo um total de 60 

servidores. Essa ação apresentou e discutiu os temas: 

Ÿ Conceitos e dinâmica de todo o Processo Orçamentário e sua relação com as 

Políticas Públicas, Plano Diretor e o  Planejamento Estratégico do Município- 

Meses de Março e Abril;

Ÿ Conceitos e operacionalização do Sistema Contabilis, utilizado para os 

registros de toda a execução orçamentária do Município. (PPA, LDO e LOA) – 

Mês de Junho;

Ÿ Conceitos e dinâmica de todo o Processo Orçamentário, com foco na Lei de 

Diretrizes Orçamentária – LDO 2018- Mês de Julho;

Ÿ Conceitos e dinâmica de todo o Processo do Plano Plurianual – PPA do período 

de 2018-2021 – Mês de Julho;
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A fim de cumprir os preceitos Constitucionais a Secretaria Municipal do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, através da Coordenadoria –Geral de Orçamento 

– COGEOR realizou no corrente ano, no Centro Administrativo Prefeito Aloísio 

Campos e na Câmara de Vereadores, Audiências Públicas visando apresentar, 

discutir e elaborar a proposta do:

-Projeto de Lei do Plano Plurianual - PPA 2018-2021;

- Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - PLDO 2018 ;

- Projeto de Lei Orçamentária Anual - LOA 2018

Em andamento a Implantação do IGEOR: Visita à Secretaria de Estado do 

Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAG, Equipe de Orçamento,  tendo como 

resultado a parceria visando à melhoria de todo o Processo Orçamentário, com a 

implantação, prevista para início de 2018, de Sistema de Monitoramento da 

Execução Orçamentária com a criação do Índice de Gestão Orçamentária – IGEOR, 

para avaliação da Gestão Orçamentária de todos os Órgãos e Unidades do Município.



Compras e Licitações 

A CCL é responsável por promover a organização, sistematização, acompanhamento 

e controle das atividades na área de compras e aquisições de bens e serviços, de 

forma centralizada, no âmbito da Administração Municipal Direta, Autárquica e 

Fundacional, do Poder Executivo, dentre outras atribuições.

Para o ano de 2017 foi estabelecida como meta a reorganização administrativa, isso 

compreende a definição clara das coordenações  que compõem a estrutura 

organizacional  da CCL:  Coordenação de Lic itações;  Coordenação de 

acompanhamento de Contratos; Coordenação de Registro de Preços e Coordenação 

de Controle de Fornecedores e Materiais.

No corrente ano foram desenvolvidas várias ações que resultaram na melhoria dos 

processos, tais como:

Ÿ Realização de 139 Pregões (para o mês de Dezembro estão sendo realizadas                                                        

10 Tomadas de Preços e mais 19 Pregões).

Ÿ Implantação da obrigatoriedade de utilização do Sistema Aracaju Compras;

Ÿ Padronização dos pedidos de aquisição e aquisição;

Ÿ Revisão de contratos com redução de despesa em aproximadamente 800 mil 

reais;

Ÿ Contratação de banco de preços para que as pesquisas de mercado sejam 

realizadas com mais precisão;

Ÿ 1300 novos cadastros de fornecedores no Aracaju Compras;

Ÿ Economia 12 milhões com referência às pesquisas de mercado que compõe os 

processos licitatórios.

Ÿ Construção de portal de compras que será integrado com o sistema de 

contabilidade.
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Desenvolvimento Urbano

As ações abaixo descritas foram  realizadas pela Coordenadoria –Geral de 

Desenvolvimento Urbano- COGEDURB. 

Ÿ Planejamento Estratégico 

PROJETO 06 – Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Aracaju 

(PDDU) cujo objetivo é revisar o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano com base 

nas premissas da Lei 10.257/2001 e demais leis correlatas, como um importante 

instrumento regulador do planejamento e ordenamento do território do município de 

Aracaju.    

PROJETO 13 – Transporte Fluvial Integrado com o objetivo de avaliar a possibilidade 

de implantação do modal de transporte fluvial integrado  

PROJETO 23 – Política Municipal de Habitação visando reconstruir a Política 

habitacional de Aracaju.

Ÿ Regularização Fundiária

- Regularização Fundiária de Interesse Social da Ocupação São Carlos (Bairro Olaria);

- Regularização Fundiária de Interesse Social do Residencial Vitória da Resistência 

(Bairro Lamarão);

- Regularização Fundiária de Interesse Social do 17 de Março - Bloco I;

- Regularização Fundiária de Interesse Social do Ponta da Asa I e II;

- Elaboração de Estudos sobre o processo de Regularização Fundiária na cidade de 

Aracaju.

Ÿ Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUS) 

- Acompanhamento dos processos de aquisição e entrega dos equipamentos dos 

CEUs 17 de Março e Olaria.

 

Ÿ Habitação

- Participação contínua nos grupos de trabalho criado para estudar as necessidades 
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habitacionais desta municipalidade bem como auxílio no andamento e controle das 

ações judiciais e dos assentamentos;

- G.T. Contencioso: frente para auxiliar na resolução dos imbróglios jurídicos que 

envolvem as diversas ações judiciais sobre habitação no município;

- G.T. Política Habitacional: frente para propor novo delineamento da Política 

Habitacional Municipal;

- Elaboração de TR para contratação de empresa especializada para revisão do Plano 

Local de Habitação de Interesse social;

 

Ÿ Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV)

- Participação nas Audiências Públicas de apresentação dos Relatórios de Impacto 

de Vizinhança dos empreendimentos a serem licenciados no município de Aracaju 

em parceria com a SEMA, SMTT e EMURB;

 

Ÿ Projetos Arquitetônicos

- Elaboração do Projeto de layout diversos (Secretaria Municipal da Fazenda, 

Gabinete do Secretário da SEPLOG; GERGDEP; CGGP; PROCON; Aracaju Previdência);

- Elaboração de projetos de arquitetura e acessibilidade do Centro Administrativo;

- Vistorias, Relatórios e Orçamentos para reforma em 5 CRAS, 1 CREAS e 1 Abrigo.

- Elaboração de maquete eletrônica (modelagem 3D e renderização) dos projetos de 

implantação de novo complexo administrativo na Antiga Estação Ferroviária e do 

Centro Administrativo (guarita, auditório, salas de reuniões, circulação);

Ÿ Licenciamento Ambiental dos Empreendimentos Municipais

- Acompanhamento e resolução dos processos de Licenciamento Ambiental dos 

empreendimentos do município de Aracaju para obtenção de licenças junto aos 

órgãos ambientais competentes (SEMA e ADEMA);

- Resolução e atendimento das condicionantes ambientais;

- Elaboração de Planos de Recomposição Vegetal;

- Elaboração de Estudos e Relatórios Técnicos sobre a caracterização e diagnóstico 



ambiental e  delimitações de APPs mediante a Lei Nº 12.651/2012;

- Elaboração de projetos ambientais tais como: “Compostagem Urbana: 

Estruturação do município de Aracaju para o reaproveitamento de Resíduos Sólidos 

Orgânicos.” 

Ÿ Geoprocessamento

- Atualização contínua da base planimétrica da cidade de Aracaju (malha viária, 

equipamentos urbanos, logradouros);

- Atualização contínua do cadastro físico dos loteamentos urbanos;

- Elaboração de mapas do Uso e Ocupação do Solo por lote;

- Elaboração de plantas de situação e localização para regularização de 

propriedades;

- Elaboração de mapas para subsidiar as demais secretarias (SEMASC, SEMED, SMS, 

Defesa Civil, SMTT, EMSURB) tais como: de Extrema Pobreza por bairro, de Áreas de 

Aglomerados Subnormais, dos Distritos e Equipamentos da Assistência Social, de 

Auxílio Moradia por Bairro, de Auxílio Moradia por CRAS, de Áreas de Regularização 

Fundiária e de Assentamentos Precários; 

- Mapeamento de indicadores sócio -  demográficos e de desenvolvimento urbano, a 

partir de dados oficiais de institutos de pesquisa.

Programas e Projetos Especiais 

O DPE possui a competência de coordenar tanto a preparação quanto a execução de 

Programas e Projetos Especiais, notadamente com entidades financeiras externas, 

que visem o desenvolvimento municipal, fazendo a função também de interlocutor 

com Órgãos, Entidades e/ou Instituições repassadoras de recursos. Atualmente 

encontram-se sob a égide do Departamento dois Programas, quais sejam:

Programa de Requalificação Urbana da Região Oeste de Aracaju

A atual gestão intensificou as ações para a formalização do Contrato de Empréstimo 

com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), denominado Programa de 
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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.

Dentre as ações realizadas para formalização do programa, destacam-se:

Ÿ Consulta Pública para a comunidade Aracajuana, demonstrando a redução do 

escopo da Avenida Juscelino Kubitscheck (antiga Perimetral Oeste), ocorrida em 

20.10.2017;

Ÿ Acompanhamento assíduo com a Secretaria do Tesouro Nacional - STN, 

através do sistema do SADIPEM, sobre as questões fiscais do Município;

Ÿ Interface com o Tribunal de Contas do Estado para a confecção de certidões nos 

moldes exigidos pela STN;

Ÿ Recebimento das missões do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID 

para diretrizes a serem seguidas;

Os próximos passos para formalização do Contrato de Empréstimo serão: a 

aprovação pelo Diretório de salvaguardas do BID, após este momento, será levado 

para aprovação do Senado e posteriormente da Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional - PGFN. Somente após esses tramites será possível a assinatura do 

Contrato. 

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 

Municipal de Aracaju e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor 

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

milhões de contrapartida.

No período de 2017, a Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão - 

SEPLOG, como órgão intermediário da Prefeitura Municipal de Aracaju, empreendeu 

um conjunto de ações para a prorrogação do Programa junto com o Governo Federal, 

sobretudo na intenção de terminar o Desassoreamento do Canal Santa Maria, que 



ficou pendente de conclusão. Tal aprovação deu-se com a assinatura da minuta de 

aditamento do contrato assinada no segundo semestre deste ano.

Realização de Consulta Pública :

Demonstrando a ética e transparência da gestão municipal, aliado às demandas 

solicitadas pelo setor de salvaguardas do BID, foi realizada consulta pública com a 

comunidade aracajuana com o fito de ratificar o compromisso com o Programa de 

requalificação da Região Oeste de Aracaju, bem como apresentar a redução do 

escopo da Avenida Perimetral Oeste, conforme explanado no evento ocorrido em 

20.10.2017. Os produtos da audiência foram encaminhados ao BID.
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Patrimônio do Município 

Compete institucionalmente ao DCPM, Registrar o patrimônio móvel do Município e 

fazer o controle da sua destinação. Neste contexto, entendidos os Órgãos da 

Administração Direta.  Excepcionalmente/temporariamente o DCPM também 

controla o Patrimônio Móvel da Fundação Cultural de Aracaju - FUNCAJU, isto até a 

implantação definitiva do processamento do Patrimônio Móvel dos Órgãos e 

Entidades da Administração Direta e Indireta no Sistema Corporativo de 

Contabilidade Pública do Município.

   

Durante o Exercício/2017 (Período de Janeiro a Novembro) foram emitidos 360 

Termos de Responsabilidade decorrentes do Tombamento de  Bens Patrimoniais. 

Sendo 3.169 bens adquiridos e 1.698 recebidos em doação:

   -Adquiridos pelo Município no valor total de R$ 2.100.147,31  

   -Recebidos em doações - diversos Órgãos no valor total de R$ 318.350,26

   -Total R$ 2.418.497,57.

Quadro Evolutivo do Patrimônio Móvel do Município nos Exercício de 2013 a 2017. 

Exercício de 2016 corresponde ao período de Janeiro a Setembro/2016.

Exercício de 2017 corresponde ao período de Janeiro a Novembro/2017.

Fonte: DPE/SEPLOG

Fonte: DCPM/SEPLOG

Item

1

2

3

4

Ano  Exercício

2014

2015

2016

2017

N° de Termos de

Responsabilidade

264

394

153

360

Valor Total R$

6.512.766,42

4.904.786,53

3.035.723,31

2.418.497,57

N° de Bens Registrados

no DCPM

264

394

153

360

Foi iniciada a Implantação do registro e controle patrimonial, via sistema integrado de 

contabilidade pública do município de Aracaju, liderado pela SEMFAZ, de todos os 

bens adquiridos durante o exercício de 2017. Todos os registros foram lançados no 

sistema corporativo pelo valor de aquisição, com o estabelecimento do percentual 

sobre o valor de compra a título de valor residual, e a aplicação da depreciação mensal 

de todos os itens lançados no sistema. O que possibilita o controle e o gerenciamento 



do patrimônio móvel em tempo real, diretamente pelos servidores dos 

Órgãos/Entidades. Para os demais bens patrimoniais, ou seja, dos anos anteriores 

serão lançados no sistema até o final de 2018,  diante da necessidade da 

transformação  dos arquivos  de word para excel.

Neste ano, foi realizado o Leilão nº 01/2017, para alienação de 17 lotes contendo 

materiais de informática, hospitalares, refrigeração, cadeiras,  materiais para 

escritório e  12 veículos, todos arrematados pelo valor total de R$ 69.650,00.

 Foram identificados inicialmente todos os Imóveis ocupados pelas  diversas 

Unidades que operam atividades meios e fins, através de Pesquisas  nas Secretarias, 

EMURB, SEMFAZ e Cartórios. Após o levantamento dos Bens Imóveis em nome do 

Município junto às suas Secretarias, foram emitidos Ofícios aos Cartórios de 

Registros Imobiliários para a verificação da existência de escritura de compra e 

venda, processo de desapropriação, arrematação em execução fiscal, e outros 

negócios jurídicos que resultem em transferência de propriedades desses imóveis 

para o Município; bem como da existência ou não do respectivo registro imobiliário. 

Para os imóveis em situação irregular o DCPM está adotando/intermediando com as 

diversas áreas os procedimentos de regularização do registro imobiliário.  

Administração e Finanças – DAF

Dentre as ações realizadas por suas coordenadorias, destacam-se:

Ÿ Redução na frota de 11 veículos para 05 veículos, gerando uma economia na 

ordem de 57% nas despesas com locação de veículos;

Ÿ Monitoramento  diário  de  reprografia,  resultando  numa  redução dos gastos 

na ordem de 70%; 

Ÿ Revisão de todos os contratos com fornecedores, com redução no  custeio  

mensal da Secretaria na ordem de  36%;

Ÿ Adoção de diversas medidas administrativas, seguindo orientação da nova 

Gestão da Prefeitura, que resultou na economia de 34,6% na folha de pagamento 

da Secretaria; 

Ÿ Emissão de 478 notas de empenhos, 1.173 notas de liquidações de despesas e 
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1.090 ordens bancárias em conformidade com a Lei. 4.320 de 1964, 

movimentando o orçamento da SEPLOG nos valores abaixo:

Dotação Inicial (R$)

Anulação de Dotação (R$)

Suplementação de Dotação (R$)

Empenhado no Exercício (R$)

Liquidações no Exercício (R$)

Pago no Exercício (R$)

A diferença entre a Dotação inicial de R$ 102.312.270,00 e a Dotação executada de 

R$ 43.012.153,32, refere-se à Dotação de Convênios R$ 2.542.003,35 e Operações de Créditos

internos e externos R$ 46.774.159,86 sem execução no exercício.

102.312.270,00

6.047.159,73

8.618.344,00

43.012.153,32

37.700.539,99

35.468.294,01

Fonte: DAF/SEPLOG

Ÿ Implantação do Sistema de Acompanhamento de Gestão de Recursos da 

Sociedade -  SAGRES que substituiu o Sistema de Auditoria Pública - SISAP, o que 

resultou na padronização do Plano de Contas Padrão – PCASP, a ser seguido por 

todos os órgãos do município. A entrega de informações com certificado digital 

(contador, gestor) e as inconsistências são corrigidas no sistema de origem do 

jurisdicionado. Toda comunicação entre o TCE e a unidade jurisdicionada é 

realizada via Domicílio Eletrônico. 

Quantidades e valores dos Procedimentos -Escola de Governo e Administração 

Pública - ESGAP

A ESGAP, criada através da Lei Municipal 4.731, de 28 de dezembro de 2015, em seu 

Art. 30 define os diversos objetivos da Esgap e, entre eles, promover, preparar e 

executar ações de formação, capacitação, aperfeiçoamento e valorização de 

servidores públicos da Administração Municipal do Poder Executivo, além disso, 

destaca-se o inciso VIII, que prevê a promoção de ações de atendimento psicossocial 

aos servidores, por se entender a importância do bem-estar emocional para realizar, 

com qualidade e equilíbrio, os serviços prestados ao cidadão..



8

125

7

160

1

125
49

944

48

460

9

338

Número de

cursos realizados

Servidores

Capcitados

Professores Total de horas

de capacitação

Total de parcerias Números de

Certificados

Em andamento, está sendo organizado o Concurso Criatividade e Inovação na Gestão 

Municipal; a construção de parcerias com instituições de ensino superior; a 

assinatura do termo cooperação com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica 

Federal; o estabelecimento de parcerias com Secretarias Municipais, no sentido de 
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definir a real necessidade de capacitação dos servidores por Secretaria para a 

elaboração do Programa de Formação de Gestores e do Programa Instrutor Servidor.

Permanecem como desafios centrais o envio do projeto da ESGAP para instituições 

financeiras, objetivando a captação de recursos; o estabelecimento de convênios de 

cooperação e intercâmbio com outras escolas de gestão; obtenção de fontes de 

financiamento internacionais, federal e estadual; ampliação de articulação com 

escolas nacionais e internacionais para obtenção de recursos; aquisição de materiais 

e equipamentos com novas tecnologias; elaboração do projeto político pedagógico; 

elaboração do Regimento Interno; elaboração do Plano de Atendimento Psicossocial 

aos servidores e do Programa Ambiente Humanizado.

 Aracaju Previdência

O Aracaju Previdência está estruturalmente composto pelo Conselho Municipal de 

Previdência – CMP, órgão superior de deliberação responsável pelas decisões das 

políticas aplicáveis ao Regime Próprio de Previdência Social, pelo Conselho Fiscal de 

Previdência, órgão responsável por examinar os atos dos diretores e demais 

prepostos em face dos correspondentes deveres legais, pelo Comitê de 

Investimento, órgão auxiliar do Conselho Municipal de Previdência e pela Diretoria 

Executiva.

No decorrer do ano de 2017, no que se refere às suas atividades cotidianas, manteve 

a regularidade dos anos anteriores com sensíveis alterações verificadas por uma 

maior demanda nos processos de solicitações de benefícios. Verifica-se, por 

exemplo, o pequeno índice de aumento na folha de pagamento, a estabilidade dos 

seus gastos com servidores e despesas em geral, etc.

Apesar de contar com um quadro visivelmente reduzido, o Aracaju previdência 

conseguiu no corrente ano , manter a qualidade da prestação dos seus serviços, bem 

como conservar enxuta a máquina previdenciária do município.

Várias ações foram desenvolvidas, destacando-se:

1 - Recadastramento dos Aposentados e Pensionistas:

Em 2017 foram recadastrados 2.375 aposentados e 370 pensionistas, totalizando 

Resultados alcançados em 2017

Fonte: ESGAP/SEPLOG

Fonte: ESGAP/SEPLOG

Número de cursos realizados

Número de Turmas

Servidores capacitados

Público externo Capacitados

Total de professores/instrutores 

internos/externos

Total de horas de capacitação

Total de Parcerias com IES e Secretarias

Externas

Número certificados entregues

Jul

3

5

110

0

3

44

0

-

Mai

1

1

30

0

1

4

0

-

Set

24

48

595

428

23

264

0

233

Out

8

18

127

242

8

84

1

105

Nov

13

13

82

0

13

64

8

-

Total

49

85

944

670

48

460

9

338

Cursos

2016 2017

Quadro Evolutivo De Cursos No Biênio 2016 – 2017



Aposentadorias e Pensões - 2017 Aposentadorias por Órgãos - 2017

2.745. Foram realizadas 203 visitas domiciliares pela Assistente Social do Aracaju 

Previdência aos aposentados e pensionistas com impossibilidade de locomoção.

2 - Realização de Cálculos atuariais, que se fazem necessários para que se tenha uma 

real dimensão do quadro previdenciário no sentido de realizar projeções e dar ao 

gestor da previdência uma visão mais segura para a aplicação de medidas visando o 

futuro, com sua base de dados necessitando uma atenção especial no sentido de 

reduzir as inconsistências
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Foram concedidas 187 aposentadorias e 68 pensões. Das aposentadorias, destaca-

se o tipo Tempo de Contribuição.  Evidencia-se que a Secretaria da Educação 

aposentou  88 servidores, dos quais 36 pertencem  ao quadro do Magistério( 

19,25%) e 52 ao quadro da Administração Geral ( 80,75%)..

Anos

2015

2016

2017

Total

Folha Bruta Aposentado/Pensionistas R$

229.369.487,43

235.411.314,57

228.186.664,81

692.967.466,81

N° de Aposentados/Pensionistas

4.289

4.626

4.838

Fonte: AJUPREV/DAFIN/RESUMO/2017

Aposentados e Pensionistas por Ano

4.289

4.626

4.838

2015

2016

até nov/2017

Fonte: AJUPREV/SEPLOG

Tipo

Tempo de contribuição

Invalidez

Decisão judicial

Implemento de idade

Pensão por falecimento

Total

(%)

47,06

36,36

5,88

2,14

8,56

100

Qtd

180

4

1

2

68

255

Órgãos

Secretaria da Educação

Secretaria da Saúde

Secretaria da Assistência Social

Emsurb

Administração Geral

Qtd

88

68

11

4

16

187

229,37

235,41

228,19

224,00

226,00

228,00

230,00

232,00

234,00

236,00

2015 2016 até nov/2017

M
il

h
õ

es

2012

2013

2014

2015

2016

até nov/2017

202.848.682,14

231.068.921,06

305.487.393,31

386.550.615,18

477.046.636,95

621.761.661,30

Fonte: AJUPREV/DAFIN/RESUMO/2017

Anos Valor R$

No corrente ano, o patrimônio da Previdência cresceu cerca de 30%



Gestão Financeira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

A Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ, no de ano de 2017, desenvolveu ações 

sistemáticas de lançamento, fiscalização e arrecadação dos tributos de competência 

do município. Gerenciou os repasses oriundos do governo federal e estadual, 
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coordenou as atividades de execuções orçamentárias, contábeis e financeiras, e 

consolidou a prestação de contas do município. 

Neste relatório, foram priorizadas ações que contribuíssem para a modernização da 

Administração, bem como para a participação, valorização e aperfeiçoamento dos 

servidores.

Foi criado na SEMFAZ, o Departamento de Atendimento ao Contribuinte (DAC), 

conforme a Lei de número 4.501 de 28 de Fevereiro de 2014, com o objetivo de dar 

condições mais favoráveis para os contribuintes na Secretaria. Este Departamento é 

subordinado diretamente ao Secretário Municipal da Fazenda e passou 

recentemente por adequações, sendo refeitas as atribuições e responsabilidades 

competentes ao DAC, visando uma maior agilidade nos procedimentos de 

atendimento e satisfação do contribuinte. Os servidores, orientados para a 

moralização do Serviço Público, resguardam-se, observando o sigilo das 

informações que são passadas, por meio da análise da legitimidade, para propositura 

de processo administrativo e na coleta de informações fiscais estabelecidas no 

Código Tributário Nacional nº 5.172/66 e Código Tributário Municipal nº 1.547/89. 

Atualmente o tempo de espera do contribuinte para atendimento em qualquer um 

dos postos de atendimento da Secretaria Municipal da Fazenda não ultrapassa os 15 

minutos, esta capacidade de atendimento dar-se-á, tanto na Praça Gal. Valadão, 

como nos postos dos CEACS (Riomar ou Rodoviária). O tempo de atendimento no 

guichê gira em torno de 4 a 12 minutos, a depender do assunto.

Canais de Atendimento

Buscando descentralizar o atendimento presencial, foi criada a Coordenadoria de 

Canais de Atendimento – COCAT  com o intuito de apresentar melhorias no 

atendimento prestado ao contribuinte. Sejam elas por telefone nos números 079 

3179-1138/1173 ou ainda através do e-mail funcional da Secretaria, 

fazenda.aracaju@aracaju.se.gov.br, com um prazo de resposta de até 48 horas, e/ou 

com o atendimento individualizado através do e-mail funcional do próprio 

atendente. 
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200000000,00

300000000,00

400000000,00

500000000,00

600000000,00

700000000,00

2012 2013 2014 2015 2016 até nov/2017
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Fonte: AJUPREV/DAFIN/RESUMO/2017

Fonte: AJUPREV



Diante da proposta a que se destina esta coordenadoria e com foco na agilidade da 

arrecadação aos cofres municipais, evitando o congestionamento nos diversos 

postos de atendimentos e priorizando, sobretudo, a facilitação e a interação entre o 

contribuinte e a Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ, foi desenvolvido um 

estudo que visa implementar e modernizar o sistema de arrecadação, por meio do 

portal do contribuinte, disponibilizando a emissão de extrato de débitos de 

contribuintes vinculado a CNPJ (empresas) e CPF (autônomos).

Conjuntamente com a Coordenadoria de Gestão de Processos e Tramitação de 

Documentos -- COGESPROD foram implementadas ações para resolução de 

processos administrativos,  que se encontravam “parados” , no  Departamento. 

Através do contato telefônico ou por e-mail o contribuinte toma ciência das 

“pendências” que inviabilizaram o prosseguimento do seu processo, racionalizando o 

atendimento sem a necessidade de cartas registradas, contato este lento, 

burocrático e extremamente oneroso aos cofres desta Secretaria.

Atendimento ao Contribuinte

O Departamento de Atendimento ao Contribuinte responde pelo cadastro integral 

dos processos de Liberação de Guia de ITBI para os que optaram realizar a 

escrituração do imóvel em outros municípios do país; em processos de Parcelamento 

de IPTU, TLF, ISS e ITBI, esse último feito após a geração da carteira pelo 

Departamento de Tributos Imobiliários – DTIM. Também é responsável pelo cadastro 

de autônomos e para o cadastro e retiradas de notas fiscais de contribuintes que 

desejam tirar notas fiscais avulsas, serviço esse que começou a ser realizado em 

Outubro na Praça General Valadão, pois o CEAC do Riomar se encontrava em 

reforma.
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Assessoria Técnica 

A ASTEC é a diretoria responsável por promover e executar as atividades de 

assessoramento técnico, sob a forma de estudos, pesquisas, avaliação, análise, 

transmissão de informações, elaboração de resposta a consultas, pareceres, 

relatórios e exposições de motivos, inclusive para subsidiar o julgamento de Primeira 

Instância administrativo-fiscal, conforme determina o Art. 9º, da Lei nº 4.501, de 28 

de fevereiro de 2014, que dispõe sobre a Organização Básica da Secretaria Municipal 

da Fazenda.

Dentre as ações realizadas, destacam-se:

1

2

3

Nº de Ordem Assunto Quantidade

Evolução do Patrimônio - Aracaju Previdência

Parcelamento de IPTU

Prescrição de IPTU

Parcelamento de ISS/TLF

2.310

1.575

1.329

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Total

Transferência de Imóvel

Inscrição de Autônomo

Cancelamento de débitos

Revisão de IPTU

Recebimento de CEC

Isenção de IPTU

Remissão de isenção de IPTU

Revisão de ITBI

Localização de Inscrição Imobiliária

Compensação de Débitos

Desmembramento Imobiliário

Liberação de guia de ITBI

903

765

661

550

437

309

295

291

263

235

202

197

9.305

Fonte: DCA/SEMFAZ

Meses Quantidade de Processos Recebidos Valores Prescritos

Prescrição de IPTU

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

134

171

164

101

117

94

134

101

R$ 270.978,53

R$ 380.985,91

R$ 284.158,40

R$ 284.204,10

R$ 306.431,11

R$ 222.203,36

R$ 365.221,86

R$ 332.788,31



Modalidade Quantidade

23.572

2.417

432

26.421

Certidões Negativas de Débitos CPF/CNPJ

Certidões Positivas com Efeito Negativo Empresa

Certidões Positivas com Efeito Negativo do Imóvel

Total 

Fonte: DGI/SEMFAZ

Execução Orçamentária e Financeira 

À Coordenadoria Geral de Execução Orçamentária e Financeira – COGEOF Compete 

promover a organização, coordenação, execução, acompanhamento e controle de 

atividades de execução orçamentária e financeira, liquidação de pagamentos, 

administração das contas bancárias em nome do município, e ainda, realiza o 

acompanhamento e controle de atividades de contabilidade geral do município.  

Fiscalização Tributária – DFT

Através do Departamento de Fiscalização Tributária, foram geradas informações 

fiscais para atender ao DGI, Procuradoria e COCAM, de modo que, foi contabilizado no 

ano corrente 276 (duzentos e setenta e seis) baixas de contribuintes autônomos, 

assim como houve a redução considerável de processos encaminhados à ASTEC para 

emissão de Parecer, aliviando assim a demanda daquele setor como também do 

Gabinete. Foram identificados e desenquadrados os contribuintes, SN-MEI, que 

apresentaram faturamento, no ano anterior e atual, acima do permitido pela 

Legislação.

Gestão da Inadimplência 

Compete ao Departamento de Gestão da Inadimplência (DGI) promover a 

organização, coordenação, execução, acompanhamento e controle de atividades de 

gestão da inadimplência, promovendo meios para cobrança administrativa de 

créditos tributários, e ainda, a inscrição em dívida ativa dos tributos lançados e não 

pagos pelo contribuinte (Lei nº 4.501/2014). Realizou as seguintes atividades:

a) Emissão de Certidões

Uma das atividades do DGI é a emissão de Certidões Negativas ou Certidões 
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Positivas, com efeito Negativo, solicitadas por contribuintes referentes a tributos 

municipais e disponibilizadas no site da Prefeitura Municipal de Aracaju até às 12 

horas.

Setembro

Outubro

Total

99

88

1203

R$ 241.521,21

R$ 204.604,63

R$ 2.893.097,42

Fonte: ASTEC/SEMFAZ

b)  Dívida Ativa/Emissão De Cda's (Certidão de Dívida Ativa)

c) Compensação

Modalidade Quantidade Valor R$

CDA's de Parcelamento Imobiliário

CDA's de Parcelamento Mobiliário

CDA's de Autos de Infração

CDA's ISS/Empresa

Total

592

382

10

845

1.829

2.447.560,10

8.871.035,21

3.379.663,41

7.786.870,39

22.485.129,11

Fonte: DGI/SEMFAZ

Quantidade e valores das dívidas tributárias inscritas

Mês Quantidade Valor R$

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

41

27

06

20

49

16

13

15

16

11

16.813,33

77.944,34

6.045,93

35.619,26

26.798,54

10.533,48

10.785,43

38.924,423

1.259,30

45.551,29 
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Tributos Mobiliários 

O Departamento de Tributos Mobiliários – DTM , tem por  objetivo promover a 

organização, coordenação, execução, acompanhamento e controle de atividades 

inerentes a tributos mobiliários, realizando estudos que subsidiem as estimativas de 

receita, dentre outras. Foram desenvolvidas várias atividades que refletem na 

arrecadação municipal. Vale destacar que são ações discutidas e executadas muitas 

vezes com a colaboração e a participação dos outros departamentos que fazem o 

Núcleo Tributário.

Tributos Imobiliários

Compete prioritariamente ao Departamento de Tributos Imobiliários -  DTIM a 

coordenação de atividades referentes ao IPTU e ao ITBI. As ações desenvolvidas por 

este departamento estão listadas abaixo: 

a) Planejamento e Geoprocessamento

Ÿ Cadastro e atualização das unidades imobiliárias existentes nas plantas de 

quadras no sistema AutoCAD;

Ÿ Atualização e manutenção do Mapa de Referência Cadastral da cidade de 

Aracaju em Formato ".dwg - Autocad" e ".tab Mapinfo";

Ÿ Georreferenciamento das Plantas de Quadra;

Ÿ Geoprocessamento de dados para inserção nos programas de SIG (Sistema de 

Informação Geográfica) - Mapinfo e Qgis;

Novembro

Dezembro

Total

05

06

225

 2.431,74

6.938,42

309.645,48

Fonte: DGI/SEMFAZ

Obs.: Valores compensados com créditos decorrentes de pagamentos indevidos, Precatórios e Sentenças Judiciais, mediante requerimentos 

em processos administrativos ou oriundos da Procuradoria do Município. As quantidades referem-se aos requerimentos, através de 

processos administrativos.

d) Restituição

e) Prescrição das Dívidas Do IPTU, do Período de Janeiro a Dezembro/2017

Mês Quantidade Valor R$

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total

12

04

03

14

08

06

17

21

17

11

14

08

135

2.837,72

803,06

25.945,16

15.448,23

91.573,54

17.680,12

25.905,87

27.339,38

12.902,81

7.800,35

66.637,54

8.801,56

303.675,14

 Fonte: DGI/SEMFAZ

Obs.: Valores referentes a créditos do contribuinte e decorrentes de indébito tributário (pagamento indevido). As quantidades referem-se aos 

requerimentos, através de processos administrativos.

Mês Qtd de Processos Prescritos Valor R$ Prescritos

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

134

171

164

101

117

94

134

270.978,53

380.985,91

284.158,40

284.204,10

306.431,11

222.203,36

365.221,86

 

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total

101

99

88

82

77

1.362

 332.788,31

241.521,21

204.604,63

179.908,65

214.376,19

3.287.382,26

Fonte: DGI/SEMFAZ



b) Avaliação de Imóveis

Ÿ Avaliação dos imóveis com base nos elementos constantes do Cadastro 

Imobiliário e no Boletim de Cadastro de Pesquisa;

Ÿ Conferência das guias de ITBI enviadas pelos cartórios no digital;

Ÿ Coleta de dados de imóveis à venda ou transacionados com o respectivo       

preenchimento, em campo, do B.C.P. – Boletim de Cadastro de Pesquisa e 

digitação dos mesmos no sistema;

Ÿ Emissão de Certidão Negativa e Baixa de Guia de ITBI;

Ÿ Cadastro, emissão e arquivamento de guia de ITBI;

Ÿ Conferência do DAM do ITBI Digital;

Ÿ Parcelamento do valor do ITBI.

c) Atendimento ao Contribuinte via E-mail

Ÿ Com a difusão da internet é evidente o número crescente de usuários que 

procuram este serviço para efetuar consultas e obter informações a respeito do 

lançamento, solicitar informações e procedimentos. Em 2017 foram realizadas 

257 orientações através de e-mail.

d) Visitas Realizadas pela Equipe de Campo

Ÿ Foram realizadas diversas incursões, durante todo o exercício de 2017, pela 

equipe de campo desta Secretaria, com o objetivo de identificar as alterações nos 

dados cadastrais dos imóveis, conforme espelhados no quadro abaixo:
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e) Processos de Revisão de Lançamento

Ÿ Constituem-se Processos Administrativos “ex-ofício” as alterações cadastrais 

objetivando atualizar os dados para o lançamento do IPTU e as respectivas 

revisões administrativas em 2017, que são solicitadas pelos interessados, cujos 

questionamentos visam à revisão do lançamento efetuado. 

Unidades imobiliárias atualizadas no STM Quantidade

5.506

2.639

390

209

8.744

Carnês devolvidos (retorno a campo)

Revisão de lançamento (ITBI e IPTU)

Processos da EMURB

Localização de inscrição

Total 

Processos de Revisão Quantidade

1.706

229

114

912

260

3.221

Revisão de IPTU Ex-ofício

Desmembramento

Unificação

Transferência

Endereço de correspondência

Unidades revisadas em campo (Total) 

Mapeamento

Esse trabalho realizado pelo Departamento de Tributos Imobiliários tem por objetivo 

a atualização do Mapa de Referência Cadastral e Plantas de Quadra que compõem a 

parte física da cidade e dos imóveis existentes.

O levantamento tem o caráter múltiplo, servindo não somente de base para os 

lançamentos dos tributos, como também serve de fonte de informação às atividades 

ligadas ao planejamento urbano dos diversos Órgãos.

Esse mapeamento é considerado um trabalho ímpar e de grande valia, pois está 

sempre  sendo atualizado, fornecendo, sempre, quando consultado, dados seguros. 

E s s a  a t u a l i z a ç ã o  s e  d eve  a o 

intercâmbio entre a SEMFAZ/DTIM, 

a EMURB, a SEPLOG e os contri-

buintes de modo geral. Destarte, 

como prova inequívoca do reconhe-

cimento deste trabalho, tem-se constatado um grande número de solicitações 

encaminhadas a este Órgão, por várias Entidades Públicas estaduais e federais, 

estudantes e empresas particulares.

Atualizações nas Plantas de Quadra

Processos de Revisão

Processos da EMURB

Total de Unidades atualizadas

Quantidade

1.819

390

2.209

Fonte: SEMFAZ

Fonte: SEMFAZ

Fonte: SEMFAZ



Extração, Conversão, Tratamento e Análise de Dados 

Todos os dados gerados nesta Secretaria são armazenados em banco de dados que 

mantêm todas essas informações organizadas e seguras. A SEMFAZ possui uma 

tipologia de campo respeitada e reconhecida. O setor padroniza, extrai, converte e 

analisa os dados que são encaminhados, apura os dados existentes com a finalidade 

de confrontá-los, verificando se há inconsistências no cadastro existente, ou nas 

informações que foram cedidas. 

Da mesma forma é realizado esse trabalho na identificação das variáveis utilizadas 

na nova fórmula de cálculo do IPTU, onde são identificadas e extraídas informações 

como Coordenadas (X,Y) do centróide do lote; Zona de Adensamento e Coeficiente de 

Aproveitamento, seguindo o Plano Diretor de Aracaju; as áreas do IBGE com seus 

respectivos valores de renda; a densidade e salário mínimo.

Processos de Reavaliação da Base de Cálculo do IPTU

Anualmente é constituída a Comissão de Reavaliação de Imóveis-CRI, com a 

finalidade de atender e solucionar alguns questionamentos em relação ao 

lançamento do IPTU. Através dela são realizados estudos para auferir se o 

lançamento foi correto. Convém registrar que esta comissão é formada por 

profissionais de diversas entidades representativas da sociedade aracajuana; em 

sua maioria, os componentes são profissionais com elevado conhecimento técnico 

sobre o mercado imobiliário,  cuja finalidade precípua é analisar e julgar o valor venal 

dos imóveis que serviu de base de cálculo para o lançamento do IPTU.

Um dado significativo que merece ser destaque é que apesar de 77 contribuintes 

terem solicitado revisão do lançamento do IPTU, em 2017, apenas em 25 processos 

ocorreu a redução de valor.
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Diligências de Processos Judiciais

Em 2017 foram realizadas 138 visitas "in loco" com oficial de justiça para execução 

fiscal da cobrança de IPTU. 

 

Certidão de Existência

Visando a regularização dos imóveis perante os órgãos federais e municipais, a 

Divisão Imobiliária da Secretaria, quando requerida, fornece certidões de área 

construída com base em consulta feita ao banco de dados do Cadastro Imobiliário. No 

ano em questão emitiu 147 certidões.

Restituições IPTU/ITBI

Para estes tributos, as restituições, em geral, obedecem ao comando legal instituído 

no Código Tributário do Município de Aracaju, e com isto fica, mais uma vez, expressa 

a marca deste Governo, no que tange ao zelo dos recursos públicos em consonância 

com o ordenamento jurídico pátrio.

Processos 

Processos de revisão do lançamento do IPTU

Reavaliação do lançamento do IPTU

Quantidade

77

25

Restituição 2017 DeferidaSolicitada

IPTU

ITBI

Total

84

28

112

49

18

67

Isenção de Remissão de IPTU

As isenções de IPTU de pessoas físicas, assim como as remissões (perdões) destas, 

são analisadas criteriosamente pela Diretoria de Cadastro Imobiliário- DCI  através 

de estudo minudente de cada caso, operacionalizado por servidores habilitados, por 

assistentes sociais, na realização, em regra, de entrevistas. 

Para o exercício de 2018, empenhada no cumprimento da justiça fiscal, esta 

Administração enviou à Câmara Municipal um projeto de lei cuja matéria versou 

sobre a ampliação de uma gama maior de pessoas de baixa renda com reais 

dificuldades em honrar com os seus compromissos para com o fisco municipal. A Lei 
Fonte: SEMFAZ

Fonte: SEMFAZ



nº 4.982/2017, de 20/12/2017, concedeu ao Contribuinte a remissão para os 

imóveis com Valor Venal do Imóvel - VVI até R$ 10.000,00 (dez mil reais), referente à 

base de cálculo apurada em 2014, condicionado ao uso estritamente residencial. 

A outra hipótese delineada, pela Lei 1547/89, de 20/12/89, abarca aquele 

contribuinte cuja renda familiar auferida apresente valor inferior ou igual a 2 (dois) 

salários mínimos vigentes, desde que o imóvel seja utilizado para a residência dele, e, 

que, ainda, não possua outro imóvel em qualquer localidade, construído ou não.

Além do aludido benefício sobredito, outro que ficou patente foi a desnecessidade do 

contribuinte, à luz da lei em foco, comparecer às dependências dos postos avançados 

de atendimento da Secretaria Municipal da Fazenda, para renovação do seu benefício 

até o ano 2018, podendo usufruir de tal gozo nos anos posteriores à solicitação, sem 

ter que enfrentar intermináveis filas e o desconforto da longa espera.

No que pertine à imunidade, requerida em 2017, por Entidades sem fins lucrativos, 

que encontra guarida na Constituição Federal, mediante acurada análise embasada 

em Parecer formulado pela Assessoria Técnica - ASTEC, foram concedidas 

Imunidades (Pessoa Jurídica) a 42 processos analisados (IPTU).

Revisões de Carnês Devolvidos pelos Correios

Em 2017 foram devolvidos 5.506 carnês, pela empresa de Correios, por problema de 

cadastro na região consolidada da cidade e 1.420 carnês pelo mesmo motivo na área 

de expansão urbana de Aracaju, o que representa um número bastante reduzido se 

comparado com o número total de lançamento. Tal fato deve-se à constante 

manutenção dos dados cadastrais que são periodicamente atualizados, através de 

visitas aos locais dos imóveis relacionados nos carnês. Efetivamente, a grande 

maioria de Contribuintes recebeu os boletos do IPTU e as demais notificações fiscais 

nas suas respectivas residências em tempo hábil, propiciando-lhe melhor 

comodidade para o cumprimento da obrigação tributária.
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Localização dos Proprietários dos Imóveis de grande porte não identificados na 

base cadastral

Com a indicação de um auditor fiscal para fiscalizar e identificar os imóveis de 

grandes áreas sem a identificação do contribuinte, com a montagem dos mapas 

confrontantes para identificar estes proprietários, bem como se existe sobreposição 

de áreas ou erros de lançamentos, com visitas ao cartório para tentar localizar o 

registro no livro de identificador real, no caso de terreno, que são a maioria dos casos, 

mesmo com as dificuldades encontradas pelos cartórios na localização desses 

registros, conseguiu-se alguns resultados.

IPTU (%)2016 2017

Imóveis lançados/unidades

IPTU lançado

Isentos/Imunes R$

Total Recolhido R$

163.061

186.184.966,15

55.541.423,60

130.940.110,58

170.578

210.398.632,63

59.584.374,42

146.678.430,72

4,61

13,05

7,28

12,02

Comparativo dos Lançamentos 2016/2017

Carnês devolvidos pelo Correios posteriormente revisados

Total

Quantidade

2.753

Imóveis Localizados Imóveis Notificados IPTU Notificado IPTU Pago

9 8 12.006,001.265.187,00

ITBI Digital

Com a implementação do sistema de ITBI DIGITAL, iniciado em abril de 2013, está  

ocorrendo a modernização do sistema e sendo providenciada a  licitação para 

contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de manutenção 

da aplicação para a gestão do imposto sobre a transmissão “inter-vivos”, a qualquer 

título, por ato oneroso, de bens imóveis – ITBI, denominada ITBI Digital.

Quantidades de Guias Pagas em Função do Valor do Imóvel

Em 2017, face à conjuntura econômica recessiva e com o mercado imobiliário em 

crise houve uma redução do número de guias no ano calendário em tela e 
Fonte: SEMFAZ

Fonte: SEMFAZ

Fonte: SEMFAZ



consequentemente a arrecadação registrou uma redução de 7,71%.  Entretanto 

continua-se mantendo o efetivo acompanhamento junto às empresas 

incorporadoras do setor imobiliário, tanto na fiscalização dos contratos de compra e 

venda, quanto nas transações por elas realizadas.

Registre-se que, neste exercício, houve continuidade na utilização do sistema de ITBI 

digital, com a implementação de gestão moderna e ágil, integrando os diversos 

atores envolvidos no processo, em formato digital e em tempo real, cujas principais 

características são: 

Ÿ Projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal da Fazenda;

Ÿ Integração via web entre: prefeitura, cartórios, instituições financeiras e 

contribuintes;

Ÿ Agilidade nos procedimentos, reduzindo drasticamente o tempo de 

permanência do contribuinte no processo de transferência de imóveis;

Ÿ Maior segurança na transmissão dos dados, reduzindo os riscos de fraude ou 

sonegação;

Ÿ Redução da burocracia no processo de transmissão do imóvel – passando de 

72 horas (atual) para 24 horas

Ÿ O contribuinte pode emitir o DAM e efetuar o pagamento via web;

Ÿ Os cartórios podem dar um atendimento personalizado e ágil;

Ÿ Intercâmbio das informações entre a PMA, os bancos e os cartório.
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Isenção, Restituição e Revisão de ITBI

As isenções de ITBI obedecem às disposições expressas no artigo 187 incisos I e II da 

Lei 1547/89 – Código Tributário do Município de Aracaju – e a imunidade emana da 

Constituição Federal de 1988.

ITBI/2017 2016 2017 (%)

Guias Cadastradas

Guias Pagas

Total Recolhido R$

8.596

6.587

44.669.310,02

8.266

6.375

41.223.831,51

- 3,84

-4,69

-7,71

Em tempo, vale ressaltar que proporcionalmente a redução da quantidade de 

lançamento evidenciado pela emissão de guias, constatou-se um índice bastante 

reduzido de pedidos de revisão de lançamento, registrando-se tão-somente 332 

processos questionadores ao longo do ano de 2017, equivalente a um percentual de 

5,21% em relação ao total de guias lançadas e quitadas.

Processos

Processos

Quantidade

R$

Isenção de ITBI

Restituição ITBI

Revisão de ITBI

Referente ao ITBI sobre o excesso do valor incorporado de imóveis ao 

capital social.

Referente ao valor recolhido em decorrência de fiscalização sobre a 

preponderância da atividade para fins de não incidência do ITBI.

Total

12

18

332

916.493,67

53.872,10

970.365,77

Fiscalização da Não Incidência do ITBI das Empresas que incorporaram Imóveis a 

Título de Capital Subscrito

Com a designação de um auditor fiscal, para acompanhar e fiscalizar as empresas 

que têm potencial de revisão do benefício e consequentemente  ficarem sujeitas à 

cobrança do ITBI, foram efetuadas as seguintes ações:

Identificação de processos de “Não Incidência de ITBI” ainda não abrangidos pela 

Decadência;

Análise de processos que não foram objetos de auditoria, apesar de apresentarem 

atividade em extinção;

Foram feitas notificações solicitando documentação para análise.

Com esse novo procedimento obteve-se os seguintes resultados:

Fonte: SEMFAZ

Fonte: SEMFAZ

Fonte: SEMFAZ



O Departamento de Tecnologia da Informação – DTI, responsável pela promoção, 

organização, sistematização, acompanhamento e controle das atividades na área de 

informática, como também: Coordenar e executar serviços de processamento 

eletrônico de informações e armazenamento de dados, e ainda,desenvolveu, dentre 

outras, as seguintes atividades:

a) Migração do domínio de rede – Sefinlogon x  Semfaz

Ÿ Detalhamento: Compartilhamento de informações entre os departamentos da 

Secretaria. 

Ÿ Resultado: Ambiente mais integrado facilitando troca de informações entre os 

usuários.

b) Integração WebISS X Stm

Ÿ Detalhamento:Integração das informações no sistema WebISS e repassadas 

ao sistema STM.

Ÿ Resultado: Garantir que as consistências das informações serão visualizadas 

através do STM utilizado pelos usuários da Secretaria.

c) Migração do Firewall

Ÿ Detalhamento: Melhoria na segurança das informações dos usuários no 

ambiente interno.

Ÿ Resultado: Tornar um ambiente mais seguro para os usuários da Secretaria. 

d) Organização de treinamentos para os servidores das Diretorias de Administração 

e Finanças da PMA, bem como administrou os sistemas de contabilidade na 

Execução Orçamentária, Financeira e Contábil, Almoxarifado, Patrimônio, SAGRES-

TCE, SIOPE e SIOPS criando mecanismos de controle e integração com outros 

sistemas utilizados na Prefeitura Municipal de Aracaju.

Administração e Finanças

O Departamento de Administração e Finanças – DAF  exerce as atividades 

administrativas e financeiras, promove, programa, coordena, executa as atividades – 

meio da Secretaria Municipal da Fazenda, desenvolvendo os serviços de 
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administração geral, nas áreas de recursos humanos, material, patrimônio, compras, 

execução orçamentária, financeira, contábil. Bem como a permanente manutenção 

geral de todo Centro Administrativo onde se localiza a Secretaria Municipal da 

Fazenda e a Procuradoria Geral do Município urante o exercício de 2017, a Secretaria 

Municipal da Fazenda obteve durante a execução dos seus gastos um índice de 

99,87% em relação ao valor empenhado, preservando o principio do equilíbrio das 

contas públicas e cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Relatório da despesa orçamentária Período de 01/01 a 31/12/17

Especificação Empenhado Liquidado Pago A Pagar

13 - Secretaria Municipal da Fazenda 61.199.983,52 61.125.608,52 59.945.753,88 1.254.229,64

Fonte: SEMFAZ

Obras e Urbanização 

Alinhado ao Planejamento Estratégico formulado pela Prefeitura de Aracaju, um 

conjunto de ações foi tomado nos primeiros meses: uma austera contenção de 

despesas, racionalização dos recursos aplicados nas ações e serviços desenvolvidos 

na cidade e valorização e aproveitamento dos quadros da própria Emurb para ocupar 

cargos de chefia. Outro desafio foi recompor, restaurar e reestruturar a capacidade 

de trabalho da empresa e ampliar, paulatinamente, o raio de alcance dos serviços 

oferecidos diariamente aos aracajuanos. Esta sendo reconstruído  o aparato técnico 

e humano e já avançando no trabalho de devolver a qualidade de vida à cidade e aos 

cidadãos.

Mais de 30 obras paralisadas, recursos prestes a retornarem ao Tesouro Nacional e 

contratos com problemas. Neste ponto, já há progressos significativos, com algumas 

obras retomadas e outras em vias de serem reiniciadas, bem como a previsão de 

novas obras de urbanização e infraestrutura. Esta etapa vem sendo construída por 

princípios de isonomia, equidade, transparência, responsabilidade e humanização 

nas ações.

Fruto do Planejamento Estratégico da PMA, a Emurb possui mais de 100 programas 



que incluem mobilidade, acessibilidade, urbanização, democratização dos espaços 

públicos, saneamento básico e outras políticas públicas estruturais que humanizem 

e tornem a capital sergipana mais inteligente. Serão 114 ações programadas para o 

período de 2017/2020, num investimento superior a R$ 500 milhões. 
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Área (m²)

3.937,62

3.970,58

4.176,18

1.987,55

2.571,30

5.271,34

1.968,07

671,20

4.194,54

4.759,11

1.220,98

6.348,42

2.653,16

7.466,60

8.378,80

851,51

971,43

12.156,99

1.116,76

1.473,29

4.020,65

333,91

4.194,38

200,90

635,48

5.488,80

2.018,96

1.811,21

5.434,72

4.800,40

12.405,15

3.812,51

1.705,41

4.847,47

4.246,50

Item Bairro

Serviços de Tapa Buracos por Bairro/2017

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Aeroporto

América

Atalaia

Bugio

Capucho

Centro

Cidade Nova

Cirurgia

Coroa do Meio

Farolândia

Getúlio Vargas

Gragerú

Inácio Barbosa

Industrial

Jabotiana

Japãozinho

Jardim Centenário

Jardins

José Conrado de Araújo

Lamarão

Luzia

Novo Paraiso

Olaria

Palestina

Pereira Lobo

Ponto Novo

Porto Dantas

Salgado Filho

Santa Maria

Santo Antônio

Santos Dumont

São Conrado

São José

Siqueira Campos

Soledade



Urbanismo

Na Diretoria de Urbanismo, o cidadão pode dar entrada em processos de 

regularização, habite-se, demarcação de solo, desmembramento, remembramento 

e licenças para reforma e construção. Para coibir práticas que ferem essa norma 

legal, a Emurb possui o Departamento de Fiscalização dentro da estrutura da 

Diretoria de Urbanismo, que diariamente realiza vistorias em diversos bairros da 

cidade.
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36

37

38

39

40

Total (m²)

Suiça

13 de Julho

17 de Março

18 do Forte

Zona de Expansão

3.588,63

3.411,29

----

3.303,15

3.137,88

145.542,83

Fonte:Emurb/2017

Ocorrência/Denúncia

Notificação

Auto de Embargo

Auto de Infração Campo

Auto de Infração Lavrado

Intervenções DomilitóriaS

551

711

048

355

329

062

Atuação da Fiscalização em 2017

Benfeitorias Adquiridas Através do Licenciamento Urbano

Em virtude das exigências do Plano Diretor nos Equipamentos de Impacto, alguns 

empreendimentos de Aracaju foram submetidos à apresentação do RIV - Relatório 

de Impacto de Vizinhança, no qual, através de suas medidas compensatórias, a 

cidade foi beneficiada com algumas obras no decorrer do ano. Dentre elas, 

destacam-se: A via de contenção urbana do Shopping Riomar, denominada Rua Dr. 

José Augusto Soares Barreto, medida compensatória do acréscimo e reforma do 

Shopping Riomar; e as intervenções das Praças Jaime Araújo Andrade, no Bairro José 

Conrado de Araújo e João de Menezes Barros Filho, no Bairro Olaria, medidas 

compensatórias da construção do Supermercado Assaí.

Fonte:Emurb/2017

Fonte:Emurb/2017

Fonte:Emurb/2017

Fonte:Emurb/2017



Iluminação Pública

A Prefeitura de Aracaju é a responsável pela manutenção da iluminação pública. São 

45.388 pontos luminosos e 56.690 luminárias, distribuídos pelos 40 bairros da 

cidade.
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Habitação

O Plano de Saneamento Básico de Aracaju PMSB contempla o estudo dos quatro 

eixos do saneamento proposto pela Lei n.º 11.445 (Federal), de 5 de janeiro de 2007 

(Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico) e do Decreto (Federal) n.º 

7.217, de 21 de junho de 2010, sendo eles: Abastecimento de água; Esgotamento 

sanitário; Limpeza urbana e Manejo de resíduos sólidos; Drenagem de águas 

pluviais. A aprovação do Plano, junto à Câmara dos Vereadores, ocorreu em 

21/11/2017. Isso fará com que o município esteja habilitado para receber recursos 

do Governo Federal.

Fonte:Emurb/2017

Fonte:Emurb/2017
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Serviços Urbanos

Entre os serviços oferecidos pela EMSURB, estão o tratamento adequado da limpeza 

urbana, a conservação dos mananciais dos rios, o respeito à diversidade cultural ao 

meio ambiente, o direito ao lazer e a participação popular.  A Emsurb acredita que 

estes são princípios essenciais para o exercício da cidadania numa sociedade 

democrática. Várias ações foram realizadas, destacando-se;

Recadastramento de Permissionários (em andamento): 2.244 cadastrados entre os 

mercados Albano Franco (1.906), Milton Santos (206), Viana de Assis (79) e Miguel 

Arraes (59). Após o recadas-

tramento,  a  arrecadação 

realizada com permissionários 

que comercializam em áreas 

públicas da capital passou de 

R$ 172.695,13 em janeiro, 

p a r a  R $  3 2 6 . 8 0 5 , 5 4  e m 

outubro  do  mesmo ano, 

conforme gráfico demons-

trativo.
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Modernização de Feiras Livres - De um total de 33 feiras já passaram por um 

processo de transformação e modernização no que diz respeito a renovação de 

equipamentos e modernização da infraestrutura, as feiras livres dos seguintes 

bairros/conjuntos: Suíça, Coroa do Meio, Sol Nascente, Augusto Franco, Agamenon 

Magalhães, Dom Pedro I, Orlando Dantas, Santo Antônio,. 18 do Forte, Batistão, 

Jabotiana, Costa Nova, Médici e Cirurgia - Também foram realizadas mudanças nas 

vias onde as feiras são realizadas, tudo para promover mais conforto, acessibilidade 

e segurança à população.

Em 2017, a Diretoria de Espaços Públicos e Abastecimento - DIREPA regularizou 

cerca de 40 Food Trucks, através da Lei Municipal nº 4.820; Colocou em 

funcionamento a Comissão de 'Comida de Rua' que objetiva desempenhar função de 

controle regulatório das atividades de Food Truck - A comissão é composta pela 

própria Emsurb, SMTT, SEMA e Vigilância Sanitária. Disponibilizou ao BANESE 

espaço, no 1º piso do Mercado Central Albano Franco, para instalação de Posto 

Avançado.

Fonte: EMSURB

Evolução da Arrecadação no período de Janeiro a Outubro/17
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Coleta Seletiva e o Cata Treco -  Foram atendidos 100 bairros ( a partir do mês de 

julho) . A coleta é realizada. de forma pré-definida, seguindo um roteiro semanal, 

atendendo a solicitações do público, através da Diretoria de Operações da EMSURB.. 

No caso da coleta seletiva, os resíduos são encaminhados à Cooperativa de Agentes 

Autônomos de Reciclagem de Aracaju (CARE). Já os resíduos recolhidos pelo Cata 

Treco, seguem para a Cooperativa CARE e o Aterro Sanitário. Nos 60 Pontos de Coleta 

de Material Reciclável (Entrega Voluntária) foram coletadas 24,93 toneladas.

Coleta nos 60 Pontos de material reciclável (entrega voluntária):24,93 toneladas

 Quantitativo de lixo coletado nos domicílios: 160.843 toneladas 

Cata Treco

Controle Interno – PGM

A Procuradoria Geral do Município - PGM realiza o controle prévio e interno da 

aplicação dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, ao prestar consultoria jurídica à Administração Municipal. O 

grupo de Procuradores assume de forma clara compromisso com a defesa dos 

interesses do Município de Aracaju e de sua sociedade.

Ao longo de 2017 foram emitidos Pareceres Especiais de caráter geral, com vistas a 

orientar juridicamente a SEMFAZ da análise de Processos Administrativos 

Tributários - PAF da própria Administração Municipal, afirmando com isso a posição 

da PGM/PEF e otimizando a resposta das consultas fiscais; Foram emitidos 

Pareceres Específicos conforme pleito dos contribuintes, tendo em sua maioria a 

opinião pelo DEFERIMENTO, sendo meio adequado para (re) análise de atos 

administrativos sem custo e com rápida solução

Foram firmadas parceiras com o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe e com a 

SEPLOG/Arquivo do Município para receber materiais de trabalho como 

computadores, mesas e cadeiras, permitindo com isso ampliar a estrutura física da 

Procuradoria Especializada Fiscal - PEF ;

Foi realizada análise de Processos Licitatórios que resultaram na Reforma de 07 

(sete) Unidades Básicas de Saúde;

Elaboração de Parecer Jurídico acerca da possibilidade de trespasse do Palácio Inácio 

Barbosa para a Sociedade de Educação Tiradentes/Ltda, com a finalidade de 

instalação de museu histórico.

Tipo de Processo Analisados com a emissão de parecer

Ata de Adesão

Aditivos de Contrato

Aditivos de Convênio

Convênios

Contratos - Dispensa

06

210

59

31

47

Quantitativo geral de processos realizados na Procuradoria Especializada Atos e 

Contratos - PEAC de janeiro a novembro de 2017



Total de Atos: 757 (setecentos e cinquenta e sete).

No ano de 2017, foram distribuídas, novas ações pelo Gabinete da Procuradoria 

Geral à Procuradoria Especializada Administrativa e Trabalhista - PEAT, para adoção 

das providencias cabíveis, as quais totalizam 328 (trezentos e vinte e oito) processos, 

entre cíveis e trabalhistas, que tramitam nos Juizados da Fazenda Pública, na Justiça 

Estadual e na Justiça do Trabalho.

Logo no primeiro ano de gestão  a Subprocuradoria-Geral  aumentou 

consideravelmente a atuação jurídica centralizando todos os precatórios do 

Município de Aracaju, totalizando 84, além do acompanhamento de 78 processos 

Judiciais em tramitação.

4.5 - Eixo Estratégico 5: Assegurar protagonismo do munícipe na Gestão e nas 

Políticas Públicas.

SEJESP - SEGOV - CGM - SECOM

Esporte, Turismo e Lazer

A Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (SEJESP) tem buscado  alternativas 
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criativas a fim de garantir a execução de ações tão necessárias para o fomento e 

incentivo à prática do esporte no Município.

A gestão municipal, por meio da SEJESP, em 2017, promoveu a inclusão e a 

integração social através de práticas esportivas e de lazer, contribuindo para a 

melhoria de uma melhor qualidade de vida da população.  Eis alguns destaques:

Principais Eventos Esportivos

Jogos de Verão 2017 

Graças ao empenho da 

atual administração, a 

capital do Estado de 

Sergipe fomentou os 

Jogos de Verão em vários 

segmentos, promovendo 

a ampla mobilização de 

crianças, adolescentes, 

jovens e adultos em várias modalidades esportivas, alcançando aproximadamente 

800 atletas envolvidos nas competições.

Contratos - Inexigibilidade

Pregão Eletrônico/Presencial/outros

Termo de Cooperação Técnica

Sindicância

Chamada Pública

Total

13

133

10

25

01

535

Tipo Quantitativos

Diligências Escritas

Despachos

Parecer Jurídico

Total

90

37

95

222

Expedientes diversos

Fonte: PGM

Fonte: PGM

Fonte: SEJESP

Fonte: SEJESP



34° Corrida Cidade de Aracaju 

 A corrida Cidade de Aracaju é a mais tradicional corrida de Rua de Sergipe e uma das 

mais importantes do Brasil, tendo como principais objetivos: Fomentar e 

democratizar este esporte, atrair o turista, promover Aracaju como uma cidade 

capacitada para a realização de grandes eventos esportivos e contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida dos Aracajuanos.      

A Corrida Cidade de Aracaju faz parte das comemorações da mudança da capital de 

São Cristóvão para Aracaju, sendo realizada sempre no dia 17 de março. Em seu 

trajeto principal (cerca de 24 KM) os atletas largam do Centro Histórico de São 

Cristóvão, com chegada na Praça do Mini Golfe em Aracaju.             

A Corrida Cidade de Aracaju 2017, atingiu um número recorde de participantes, 

totalizando 2.210 atletas, envolvendo ainda cerca de 500 pessoas em sua 

organização e um público estimado de 10.000 pessoas acompanhando a sua 

realização.  

O Planejamento da corrida teve início nos primeiros dias do ano de 2017, através de 

um levantamento inicial junto aos clubes de corrida, Federação de Atletismo, 

amantes do esporte, imprensa e equipe de trabalho da SEJESP, que elencou os 

pontos positivos e negativos das últimas corridas, a fim de elaborarmos o 

planejamento estratégico para o ano de 2017.

A Corrida Cidade de Aracaju foi 

realizada no dia 17 de março de 

2017, com grande sucesso e uma 

repercussão extremamente 

positiva na sociedade e nos 

participantes, o que pode ser 

c o m p r o v a d o  t a n t o  p e l o s 

inúmeros e-mails e mensagens 

recebidas, como pela avaliação 

feita junto à imprensa em geral e 

as assessorias de corrida. .

4 - Resultados da Gestão

104Relatório de Gestão 2017 | Prefeitura Municipal de Aracaju

Projeto Retribuir

O objetivo do Projeto RETRIBUIR é levar lazer, recreação e informações sobre saúde e 

qualidade de vida aos grupos de idosos de todos os CRAS do Município de Aracaju, 

garantindo desta forma o que determina a Constituição Federal de democratizar o 

acesso ao esporte e lazer.

O projeto foi realizado em todos os CRAS do Município de Aracaju, através de 

cronograma pré-estabelecido junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, 

tendo cada intervenção a duração aproximada de 2 horas e 30 minutos. Devido ao 

sucesso do projeto outros grupos de idosos de grupos comunitários também foram 

alcançados.

As atividades desenvolvidas através do Projeto “RETRIBUIR” consistiam 

basicamente de jogos, brincadeiras, rodas circulares, dramatizações, dança, 

dinâmicas de grupo e dicas rápidas sobre saúde e qualidade de vida, sempre 

envolvendo todos os participantes, respeitando as limitações de cada um.   

Foram realizadas 23 intervenções, atingindo uma média de 920 idosos.

Fonte: SEJESP Fonte: SEJESP



Dia do Desafio

Quebrar a rotina sedentária e estimular a população a praticar qualquer atividade 

física. Foi uma parceria entre o SESI e a Prefeitura Municipal de Aracaju. Foi alcançado 

o objetivo de reunir o maior número de pessoas realizando atividades físicas no 

mesmo dia. Com isso, Aracaju venceu a cidade de Mauá-SP, no desafio, com 42,32% 

que equivale a 247.398 pessoas em movimentos por 24 horas de atividades físicas e 

esportivas em locais diferentes da cidade.
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Transparência e Acesso a Informação

Implantação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico- COMDEN

Foi instalado no dia 15 de Setembro pelo prefeito Edvaldo Nogueira, o Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Econômico de Aracaju (Comden), (criado em 2011 no 

primeiro mandato do atual prefeito). O conselho que está vinculado a Secretaria 

Municipal de Governo é composto por 16 conselheiros titulares e 16 suplentes que 

irão representar os diversos segmentos da sociedade, com o objetivo de elaborar 

projetos e discutir políticas públicas para o crescimento e o desenvolvimento 

econômico da capital sergipana.

A instalação do COMDEN foi o primeiro projeto do Planejamento Estratégico de 

Aracaju que está sendo colocado em prática.

As reuniões serão realizadas trimestralmente para debate de uma pauta elaborada 

com antecedência e para discussão de novas reivindicações, idéias e propostas para 

que também sejam analisadas pela Prefeitura.

Foram nomeados para compor o Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Econômico na condição de titulares: Presidente da Câmara de Vereadores, Vice-

prefeita, Secretário da Fazenda, Secretário de Governo, Secretário de Planejamento, 

Representante do Sistema S, Reitor da Universidade Federal de Sergipe, Reitor da 

Universidade Tiradentes, Representante de entidades estudantis, Representante da 

Associação Representativa das Indústrias, Representante da Associação 

Eventos Esportivos realizados pela SEJESP

Taça Cidade de Aracaju de Futebol de Campo Masculino sub 12 e sub 14 (1.400 atletas envolvidos)

Taça Cidade de Aracaju de Futsal Masculino Sub 15 (340 atletas envolvidos)

Taça Cidade de Aracaju de Futebol de Campo Masculino sub 16 (960 atletas envolvidos)

Torneio de Beach SOCCER (150 atletas envolvidos)

Taça Cidade de Aracaju de Futsal Feminino Adulto (200 atletas envolvidos)

Taça Cidade de Aracaju de Futsal Masculino sub 10 e sub 12 (560 atletas envolvidos)

Campeonato Sergipano de Futebol de Areia Masculino Adulto (100 atletas envolvidos)

Dia das Crianças no Bairro 17 de Março (1.000 crianças aproximadamente)

Fonte: SEJESP

Nome

Dia Mundial da Saúde

Um dia de Lazer para Comunidade

Semana da Luta Antimanicomial

Leite Neto Fest

Mês da Mulher Saúde Bucal

I Scouts Gospel

Projeto Feira e Folia

Atividades de Lazer

Demonstração do TchouckBall

Dia Mundial Sem Carro

Praia Limpa 

Eventos de lazer apoiado pela SEJESP

Local

Praça da Juventude

Conjunto Tiradentes

Praça General Valadão

Conjunto Leite Neto

Auditório do Colégio Presidente Vargas

Parque da Sementeira

Bairro América

Conjunto Jardim Esperança

Nossa Casa, Nosso Clube

Rua José do Prado Franco, Centro

Arcos da Orla

18 do Forte

Rua Sabino Ribeiro Chaves

Av. Dr. Francisco Moreira, Luzia

Mercado Viana de Assis, Santos Dumont

EMEF Olavo Bilac

Olaria

Barracão Cultural, Bugio

Bar Sollarium

18 do Forte

Dia das Crianças

Dia das Crianças do Cras 17 de Março

Semana das Criança

Fonte: SEJESP



representativa do Comércio,Associação Representativa de Prestadores de Serviço, 

Associação do Turismo, Construção Civil, Central de Trabalhadores do Brasil e Central 

Única dos Trabalhadores, além dos 16 suplentes. O mandato dos conselheiros é de 

dois anos.

Diário Oficial do Município

Responsável pela edição dos atos oficias do Município, o diário oficial digital passou a 

ser expedido com maior regularidade, já foram lançados até a data de 27 de 

Novembro, 185 edições do Diário Oficial do Município, garantindo maior eficácia e 

cumprindo o princípio da transparência da atual gestão municipal.

Implantação da Assessoria de Articulação com os Movimentos Sociais

Com o objetivo de estreitar o diálogo permanente com a sociedade civil organizada, a 

Segov estruturou um espaço na secretaria onde as diversas entidades e lideranças 

comunitárias do município podem ser recebidas e ter os seus pleitos e reivindicações, 

dentro daquilo que for possível, serem atendidos de forma mais célere. 

Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Aracaju

A Controladoria Geral do Município – CGM tem realizado o acompanhamento das 

informações divulgadas pelo Portal da Transparência do Município em atendimento 

à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000) e 

à Lei de Acesso a Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011).

Análise de Processos

No período de janeiro a novembro de 2017, foram recebidos pela CGM 295 

processos, dentre os quais 218 referem-se a Balancetes e 77 referem-se a 

Prestações de Contas. Em relação às saídas, foram movimentados 203 processos, 

dentre os quais 71 referem-se a relatórios de Balancetes, 37 referem-se a relatórios 

de Prestações de Contas, 89 referem-se a Diligências e 6 referem-se a revisão de 

Relatórios. Conforme tabela a seguir:
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Relatório e certificado do controle interno – RCCI:

Em cumprimento às atribuições pertinentes à Controladoria-Geral do Município – 

CGM, foi efetuada a análise das peças constantes nos balancetes da Prefeitura 

Municipal de Aracaju/SE, relativos ao quarto trimestre do exercício de 2016, bem 

como aos três primeiros trimestres do exercício de 2017, sendo elaborados os 

devidos Relatórios e Certificados do Controle Interno – RCCI e enviados ao Tribunal 

de Contas do Estado de Sergipe – TCE/ SE via sistema SAGRES, de acordo com o que 

determina a Resolução Nº 206 de 01 de novembro de 2001, art. 2º Parágrafo Único, 

Inciso I, combinado com o art. 1º da Resolução nº 226 de 12 de fevereiro de 2004, 

ambas do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Ouvidoria-Geral do Município - OGM

Compete à Ouvidoria-Geral do Município receber as manifestações, fazer a triagem 

das mesmas e encaminhá-las para os devidos órgãos da administração municipal. 

Quanto as manifestações em 2017:

Tipo de Processo Entrada Saída

-

41

33

26

40

33

9

7

23

25

38

20

295

-

36

33

17

29

21

8

18

8

3

19

11

203

Atendimentos(%) Saldo

-

88%

100%

65%

73%

64%

89%

257%

35%

12%

50%

55%

69%

206

211

211

220

231

243

244

233

248

270

289

298

298

Saldo do ano anterior

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Total

Exercício: 2017

Resumo Anual de Processos Analisados

Fonte: CGM



Foram registradas 3.838 manifestações no período de 01 de janeiro a 30 de 

novembro. Desse total, 1.785 (45,99%) reclamações, 900 (23,45%) denúncias, 788 

(20,53%) solicitações, 206 (5,37%) informações, 93 (2,42%) sugestões e 86 (2,24%) 

elogios;

Situação das manifestações: foram encerradas 2.609 (67,98%) manifestações no 

período de 01 de janeiro a 30 de novembro de 2017, sendo que 887 (23,11%) delas 

estão providenciadas, ou seja, foram acolhidas e estão em análise.
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Gênero do manifestante: a maioria dos manifestantes se identificaram como do 

gênero masculino, 1.694 (44,14%), contra 1.337 (34,84%) que identificaram-se como 

do gênero feminino. As demais manifestações, 807 (21,03%) não se aplica sexo, 

podendo tratar-se de manifestantes anônimos, instituições, empresas, imprensa, 

etc;

46%

24%

21%

5%

2% 2%

Tipologia das Manifestações 01/01/2017 a 30/11/2017

68%

23%

8%

1%
0%

0%

Situação das Manifestações 01/01/2017 a 30/11/2017 

Ecerrada Providenciada Lida Não Lida Diligenciada Reaberta

Reclamação Denúncia Solicitação Informação Sugestão Elogio

Fonte: TAG-Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública

Fonte: TAG-Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública

Fonte: TAG-Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública

44%

35%

21%

Gênero do Manifestante 01/01/2017 a 30/11/2017

Masculino Feminino Não se Aplica



COMUNICAÇÃO

A Secretaria Municipal de Comunicação Social executou suas atribuições, ações, 

atividades e resultados alcançados no ano de 2017 em conformidade ao princípio da 

transparência dos atos da Administração Pública. Os trabalhos foram desenvolvidos 

de forma interativa nas suas matérias, buscando uma imagem positiva da gestão, 

alinhando e orientando os assessores quanto aos padrões da prefeitura, buscando 

uniformização e aperfeiçoamento nas suas matérias.

   

Redação

A Redação é responsável por produzir matérias para divulgar, com rapidez e 

transparência e de maneira precisa a exposição dos fatos, todas as ações da 

Prefeitura Municipal de Aracaju através do site e assumindo também o papel de 

suporte para as assessorias; elabora e divulga releases para a mídia impressa e 

audiovisual; cria, produz e supervisiona material de divulgação interna e externa da 

Administração Pública Municipal e mantêm articulação com os meios de 

comunicação, agências de notícias e prestadoras de serviços.

O quadro  a seguir  evidencia o quantitativo  das matérias produzidas pela Agência de 

Notícias (ANN).
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Mês

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

46

76

76

67

51

78

66

84

91

98

Relatório de Matérias ANN 2017

Quantidade

Novembro

Dezembro

Total

89

113

733

Fonte: SECOM

ASCOMs

A relação da Redação com as Assessorias de Comunicação foi de suporte, dando 

apoio sobre os assuntos institucionais e informativos da prefeitura na divulgação das 

ações e atividades de cada Secretaria, por meio de apoio na elaboração e edição de 

matérias jornalísticas veiculadas nos meios de comunicação, avaliando o conteúdo 

de cada matéria, ficando responsável para alimentar o sistema Istos.

O quantitativo mensal de matérias produzidas pelas Assessorias e editadas pela 

Redação, está demonstrado no quadro abaixo:

Órgão Jan NovOutSetAgoJulJunMaiAbrMarFev Dez

SEMFAZ

SEMED

SMS

SEPLOG

SEMFAS

SEMA

FUNCAJU

EMSURB

SEJESP

EMURB

SMTT

FUNDAT

GMA

SEMDEC

SEMICT

CGM

SEGOV

PGM

SECOM

Total 

06

03

50

-

20

10

11

21

07

08

12

14

01

-

-

-

01

-

-

210

01

26

39

08

24

05

13

08

02

13

14

10

05

01

-

01

-

-

-

237

-

16

49

16

35

05

29

22

06

17

24

17

09

01

-

01

-

-

-

319

-

31

29

06

20

10

17

16

06

13

19

20

06

-

-

-

-

-

-

275

05

31

31

10

28

16

13

25

08

17

20

15

12

07

02

-

-

-

-

306

06

32

28

14

40

11

30

25

11

14

16

18

10

13

09

-

-

-

01

363

12

39

35

15

36

06

19

21

06

10

25

10

04

18

04

-

-

-

-

351

05

38

34

23

27

10

25

18

09

24

07

19

10

18

06

02

-

-

01

373

06

23

33

23

33

07

17

15

05

14

09

10

05

12

07

04

-

-

-

312

07

13

20

14

19

06

05

15

01

16

10

04

03

05

03

-

-

-

01

255

-

37

04

94

26

13

22

10

09

20

13

15

09

-

-

-

-

-

02

305

-

11

49

05

19

04

11

20

04

14

16

18
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 Imprensa

A Redação usa métodos de comunicação entre a prefeitura, a imprensa e o cidadão 

agindo de forma mais eficiente garantindo entendimento comum entre todos. São 

utilizados os meios como telefone, e-mails, monitoramento de rádios, clippagem, 

contato direto etc.

 Ouvidoria

O serviço funcionou como um canal de ligação entre a secretaria e os cidadãos ou 

instituições, onde o interessado se manifesta através do sistema disponibilizado no 

site da prefeitura de Aracaju, ficando um servidor responsável pelo sistema da 

Ouvidoria para escutar as sugestões, elogios, informações, solicitações, 

reclamações e denúncias referentes aos serviços disponíveis na secretaria à 

população, respondendo através do sistema, e-mail, telefone, presencial ou 

encaminhar para o setor responsável.

Representantes da Secretaria Municipal de Comunicação Social no Conselho 

Municipal da Pessoa com Deficiência (CMDPCD)

Objetivo principal dos representantes da secretaria foi dar apoio ao Conselho 

Municipal da Pessoa com Deficiência ajudando a reforçar de forma jornalística a 

necessidade e a urgência da sociedade assumir sua função a favor de uma sociedade 

inclusiva para que todos os cidadãos portadores de necessidades especiais exerçam 

seus direitos, apoiando nos eventos, na divulgação e participando das reuniões 

mensais com o conselho.

4 - Resultados da Gestão

109Relatório de Gestão 2017 | Prefeitura Municipal de Aracaju



D
IR

ET
R

IZ
ES

 E
ST

R
A

TÉ
G

IC
A

S 
/ 

FO
C

O
S

Tornar Aracaju
uma cidade inteligente

humana e cria�va

Promover o
desenvolvimento

urbano e econômico
sustentáveis

Promover o
desenvolvimento

social

Garan�r a excelência na
prestação dos serviços

públicos e gestão orientada
para resultados e
para a inovação

Assegurar protagonismo
do munícipe na Gestão e

nas Polí�cas Públicas

Tornar Aracaju uma cidade inteligente humana e cria�va

Aracaju
digital

Aracaju
mais segura

Gestão
inteligente 

Acessibilidade

Mobilidade
urbana

inteligente

Valores

Inovação
Gestão que

promove Resultados
É�ca e Transparência

Eficácia, eficiência
e efe�vidade das
polí�cas públicas

Protagonismo do(a)
Cidadão(ã)

Promover o desenvolvimento urbano e econômico sustentáveis

Promover o desenvolvimento social

Garan�r a excelência na prestação dos serviços públicos e gestão orientada
para resultados e para a inovação

Assegurar protagonismo do munícipe na Gestão e nas Polí�cas Públicas

Relacionamento com as pessoas
e gestão compar�lhada

Transparência

Aracaju sustentável Resíduos sólidos

Desenvolvimento econômico
vocacionado / empreende-
dorismo / empregabilidade

Capacitação, qualificação
e valorização do
servidor público

Modernização dos
processos de gestão

Uso adequado dos
recursos da Prefeitura

Questão
habitacional e

áreas de
vulnerabilidade

Esporte
e Cultura

Saúde Desenvolvimento
Humano

Educação

MAPA ESTRATÉGICO DA PREFEITURA DE  ARACAJU

MISSÃO:
Tornar Aracaju referência em Qualidade de Vida, assegurar a excelência na prestação de serviços e

promover o desenvolvimento sustentável onde cidadãos e cidadãs sejam protagonistas

VISÃO:
A cidade de Aracaju assumirá seu papel de protagonismo na construção do bem-estar e da cidadania

SECRETATIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO,

ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG

SEPLOG

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Centro Administrativo Prefeito Aloisio Campos

Rua Frei Luís Canelo de Noronha, 42 - Ponto Novo
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