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“Face os prejuízos provocados pelos anos de estagnação e retrocesso 

da gestão municipal anterior, enfrentamos, com determinação, 

planejamento e foco, todas as dificuldades da etapa da reconstrução 

da cidade, priorizando a regularização dos salários dos servidores e 

garantindo o funcionamento dos serviços públicos essenciais, como a 

limpeza, a educação e a saúde, além de iniciar um ousado programa de 

retomada de obras”.

O parágrafo acima, proferido pelo prefeito de Aracaju, demonstra os 

caminhos percorridos desde o início da presente gestão. Agora 

caminhamos rumo à concretização de uma Aracaju, cidade 

inteligente, humana e criativa. Foi iniciada , a partir do mês de julho, a 

segunda etapa do Planejamento Estratégico, num novo momento de 

avanços, no projeto de construção de uma nova Aracaju.

Na sequência são apresentadas as principais ações e atividades 

desenvolvidas durante o ano de 2018, em conformidade com os 

trabalhos desempenhados pelos vários Órgãos Municipais, 

contribuindo para o fortalecimento da administração pública e para o 

pleno exercício da cidadania com ética e transparência.

O presente Relatório demonstra em toda sua extensão, a firme 

determinação da Prefeitura Municipal de Aracaju em oferecer 

serviços que cada vez melhor contribuam na transformação da 

realidade de milhares de pessoas em todas as regiões da cidade, 

consolidando o processo de construção de uma Aracaju que 

assegure o protagonismo do munícipe na Gestão e nas Políticas 

Públicas.

Apresentação



O
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1 - Panorama Geral

O país enfrenta uma dura crise econômica financeira que se arrasta por anos e segue 

a passos lentos para a recuperação. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, o 

país deve retornar ao nível do PIB (Produto Interno Bruto) que tinha em 2014, quando 

a crise teve início, somente em 2020. Em Sergipe o cenário não é diferente do 

nacional, e há quem diga que pode ser até mais grave em alguns aspectos, tendo 

recuperação ainda mais lenta do que no restante do país.

É o que acredita o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe 

(Acese). Segundo ele, há situações muito preocupantes para o Estado, a exemplo da 

desestabilização da Petrobras que vem desativando investimentos e desacelerando 

setores da economia.

“Hoje temos menos petróleo, tivemos perdas na citricultura, porque a região centro-

sul do estado deixou de ser a grande produtora de laranja, a indústria do cimento 

perdeu com o fechamento da Nassal. Não temos perspectivas econômicas para 

melhorar o setor de comércio e serviços. Ou seja, Sergipe está, em algumas situações, 

mais grave do que o Brasil”, salienta o presidente.

Segundo a FGV, a recuperação atual está muito lenta se comparada a outros períodos 

após recessões longas que o país passou em décadas passadas. O crescimento 

médio atual está em 0,5% do PIB por trimestre, o que significa que se o ritmo for 

mantido, demorará mais 11 trimestres para atingir o nível pré-crise. Para 2018, a 

previsão de crescimento é de 1,7%.

Sergipe gerou saldo de 3.963 empregos no mês de setembro deste ano, segundo 

dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do 

Trabalho, divulgados em outubro. Foi o melhor resultado para esse mês desde 2014, 

período anterior à crise no país e no estado.

“Sergipe só entrou em crise em 2015 e em setembro daquele ano o saldo foi negativo, 

foram 396 empregos a menos. Já em setembro de 2017 foram 584 negativos”. 

De acordo com economistas, muitos setores apresentaram dados positivos, com 

destaque para a Agropecuária, Indústria de Alimentos e até mesmo a construção civil. 

“É verdade que boa parte dessas vagas é referente à atividade sucroalcooleira, cultivo 

da cana-de-açúcar e produção de açúcar e álcool, porém não foi só isso, foi 

relativamente diversificado. Verificando um número tão robusto como 3.963, um dos 

melhores da série histórica, significa em grande parte que a atividade sucroalcooleira 

voltou com bastante força. Mas não foi só isso, outros setores também empregaram, 

até a construção civil voltou a empregar, gerando 333 novos empregos em setembro. 

Ao contrário de anos anteriores, a construção civil está com saldo positivo ao longo do 

ano, já são 955 novos empregos em 2018. O que demonstra que este setor começou 

lentamente a se recuperar, grande parte disso devido a obras públicas, as obras de 

rodovias do Estado”.

Na classificação do Caged para setembro, destacam-se a Fabricação de Açúcar, com 

1.822 empregos gerados; o Cultivo de Cana-De-Açúcar, com 1.295; Seleção e 

Agenciamento de Mão-De-Obra, 628; Montagem de Estruturas Metálicas, com 378; 

e obras de Montagem Industrial, com 378 vagas de saldo. “Acredito que essas duas 

últimas, devido também, às obras da termelétrica. Já quanto aos empregos ligados à 

cana, outro fato que deve ter contribuído é o preço do etanol, que hoje está 

competitivo em Sergipe. Sabe-se que vale a pena colocar etanol quando o mesmo 

encontra-se com até 70% do valor da gasolina, é o que tem acontecido. Isso tem um 

impacto favorável para economia do Nordeste, principalmente para estados como 

Pernambuco, Alagoas e Sergipe, que dependem muito da cana”, expõe o economista.

De acordo com o professor, o Estado teve um papel importante para a melhoria da 

geração de emprego revelada pelos dados do Caged. “Observamos o impacto das 

obras públicas o que é importante para a construção civil no estado, por exemplo. 

Também há o impacto da melhoria das finanças públicas, regularização do 

pagamento do funcionalismo, tudo isso ajuda o comércio e a atividade econômica 

como um todo”.

Pelo segundo mês consecutivo, Sergipe registrou saldo de empregos acima de 2 mil 

vagas. Foram 2.440 novos postos de trabalho com carteira assinada no mês de 

outubro e 3.963 empregos no mês de setembro. De acordo com análise do 

Observatório de Sergipe, com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho nesta quarta-feira 

(21/11/18), o mercado de trabalho sergipano contabilizou um total de 8.667 
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admissões contra 6.227 desligamentos.

De janeiro a outubro desse ano, dos oito setores da economia pesquisados, cinco 

obtiveram saldo positivo no número de postos de trabalho. O setor de serviços gerou 

1.800 empregos, tendo a atividade de ensino como responsável pela abertura de 

1.233 vagas. A construção civil criou 1.479 vagas. Em seguida aparecem os serviços 

de utilidade pública (+241), a agropecuária (+234) e a indústria de transformação 

(+138). Em contrapartida, os que mais se destacaram na extinção de postos de 

trabalho foram comércio (-1.136), extrativa mineral (-157) e administração pública (-

137).

Características Populacionais de Aracaju

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (PNAD - Contínua) é 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em uma amostra 

de domicílios brasileiros que, por ter propósitos múltiplos, investiga diversas 

características socioeconômicas da sociedade, como população, educação, trabalho, 

rendimento, habitação, previdência social, etc., entre outros temas que são incluídos 

na pesquisa de acordo com as necessidades de informação para o Brasil.

 No 3° trimestre de 2018, foram entrevistadas 2.617 pessoas, sendo 1.164 homens 

e 1.453 mulheres na capital aracajuana.

Com a ponderação pelo peso de pessoas que representam as que não foram 

entrevistadas, obteve-se os seguintes dados populacionais.

Região

Aracaju

Sexo

Homens

Mulheres

Total

Absoluto

295.039

364.643

659.682

(%)

44.72

55.28

100%

É uma característica nacional haver um maior número de pessoas do sexo feminino 

do que masculino, não sendo diferente entre a população de Aracaju. Isso pode ser 

explicado pelo reflexo da sobrevida das mulheres ao longo das faixas etárias.

Região

Aracaju

Sexo

Homens

Mulheres

Total

Ocupadas

139.845

126.097

265.942

Condição de ocupação na semana de referência para pessoas de 14 anos ou mais 

de idade
Desocupadas

26.427

27.636

54.063

Total

166.272

153.733

320.005

Atividades

Agricultura, pecuária,  produção florestal, pesca e 

aquicultura

Indústria geral

Construção

Comércio, reparação de veículos automotores e

motocicletas

Transporte, armazenagem e correio

Alojamento e alimentação

Informação, comunicação e atividades financeiras,

imobiliárias, profissionais e administrativas

Administração pública, defesa e seguridade social

Educação, saúde humana e serviços sociais

Outros Serviços

Serviços domésticos

Atividades mal definidas

Total

2.735

15.499

17.121

45.349

16.239

17.753

47.507

28.366

43.038

15.062

17.273

-

265.942

1.044

3.531

3.817

19.202

916

9.360

21.641

9.635

31.079

9.320

16.552

-

126.097

1,03%

5,83%

6,44%

17,05%

6,11%

6,68%

17,86%

10,67%

16,18%

5,66%

6,50%

-

100,00%

1.691

11.968

13.304

26.147

15.323

8.393

25.866

18.731

11.959

5.742

721

-

139.845

Homens (%)Mulheres Total

Fonte: IBGE/PNAD-Contínua/Elaboração SEPLOG/COGEPLAN

1 - Panorama Geral

Em Aracaju o número de pessoas ocupadas passou de 259.726 para 265.942, tendo 

um aumento de 6.216 (2,39%). Também foi verificado um aumento do número de de-

socupados que passou de 51.978 para 54.063 pessoas. Devido a isso, a taxa de de-

semprego em Aracaju passa a ser 16,9, com um aumento de 0,2 pontos percentuais 

(p.p.) em relação ao trimestre anterior (16,7). Fazendo uma comparação com o 1° tri-

mestre de 2018 (17,3), constata-se que a taxa de desemprego do trimestre está a 0,4 

p.p. menor e com o último trimestre de 2017 observando-se um aumento de 2,5 p.p.

Grupamento da atividade principal do empreendimento do trabalho principal da 

semana de referência para pessoas de 14 anos ou mais de idade - 2018
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O quadro anterior apresenta os dados do grupo de atividades exercidas em Aracaju 

no 3° trimestre de 2018. Como se pode observar, as atividades mais exercidas na 

capital são as áreas de Informação, Comunicação e Atividades Financeiras, 

Imobiliárias, Profissionais e Administrativas com 17,86% das 265.941 pessoas 

ocupadas, seguida fortemente pelo Comércio, Reparação de Veículos Automotores e 

Motocicletas com 17,05% do total. Educação, Saúde Humana e Serviços Sociais com 

16,18% e Administração Pública, Defesa e Seguridade Social com 10,67% também 

são atividades com um nível elevado de pessoas ocupadas. Não foram registrados 

dados sobre atividades mal definidas nesta publicação. Ainda em análise à tabela, 

observa-se que em quase todas as atividades o número de homens é superior ao 

número de mulheres, exceto em Alojamento e Alimentação com 967 mulheres a 

mais; Educação, Saúde Humana e Serviços Sociais, essa com maior diferença, com 

19.120 mulheres a mais que homens; Outros Serviços com 3.578 mulheres a mais 

que homens e Serviços Domésticos com 15.831 mulheres a mais.

Nível de instrução mais elevado alcançado (pessoas de 5 anos ou mais de idade) 

padronizado para o Ensino fundamental com duração de 8 anos dos ocupados 

/desocupados

Instrução

Sem instrução e menos de 1 ano de estudo

Fundamental incompleto ou equivalente

Fundamental completo ou equivalente

Médio incompleto ou equivalente

Médio completo ou equivalente

Superior incompleto ou equivalente

Superior completo

Total

Total Geral (População na força de trabalho)

1.876

11.759

5.903

4.347

19.630

3.952

6.596

54.063

Desocupadas

4.965

35.874

18.382

12.545

86.484

21.652

86.040

265.942

Ocupadas

Frequência

320.005
Fonte: IBGE/PNAD-Contínua/Elaboração SEPLOG/COGEPLAN

Diante da tabela acima, observa-se que, em relação à ocupação, o nível de instrução 

que mais apresenta pessoas empregadas é o ensino médio completo com 27,03% 

(86.484), aracajuanos ocupados, seguido pelo ensino superior com 26,89% (86.040) 

da população ocupada. Entretanto, do nível sem instrução e menos de 1 ano de 

estudo até o ensino médio incompleto, somando ambos, tem-se um total de 22,42% 

ocupados, o que não chega perto dos dois níveis melhores colocados. Isso pode ser 

explicado pela exigência de mão-de-obra mais especializada no mercado de 

trabalho, o que chega a gerar uma desigualdade social. Entre os desocupados 

(desempregados), foram observados pequenos percentuais, mesmo assim, como foi 

abordado anteriormente, a taxa de desempregados teve um leve aumento.

Renda média por Posição na ocupação e categoria do emprego do trabalho 

principal da semana de referência para pessoas de 14 anos ou mais de idade

Empregado no setor privado com carteira de trabalho assinadaR$ 2.056,00

Empregado no setor privado sem carteira de trabalho assinadaR$ 1.049,00

Trabalhador doméstico com carteira de trabalho assinadaR$ 1.000,00

Trabalhador doméstico sem carteira de trabalho assinadaR$ 1.651,00

Empregado no setor público com carteira de trabalho assinadaR$ 8.375,00

Empregado no setor público sem carteira de trabalho assinadaR$ 3.342,00

Militar e servidor estatutárioR$ 6.112,00

EmpregadorR$ 4.467,00

Conta-própriaR$ 1.784,00

Fonte: IBGE/PNADc/Elaboração SEPLOG/COGEPLAN

Homem Mulher

R$ 1.590,00

R$ 1.048,00

R$ 962,00

R$ 697,00

R$ 3.858,00

R$ 733,00

R$ 5.289,00

R$ 5.309,00

R$ 1.223,00

1 - Panorama Geral
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Analisando a tabela anterior, nota-se a diferença salarial, em média, entre os 

gêneros, que na maioria das ocupações o homem recebe mais que a mulher.

A maior diferença entre os salários está no setor público com ou sem carteira 

assinada. A mulher empregada no setor público, com sua carteira assinada, recebe 

cerca de 46,07% do salário referente ao homem. Sem carteira assinada, ela recebe 

21,93%, exercendo as mesmas funções. O que pode explicar essa diferença é o 

número grande de mulheres, ainda recebendo pouco, para o pequeno grupo de 

homens, recebendo um salário superior, presentes no setor público. Isso acaba 

influenciando na média salarial. De todas as categorias, o salário da mulher que 

emprega é superior ao do homem, recebendo uma diferença de quase R$ 1.000,00 a 

mais que o homem.

Com o acirramento da crise econômica no país o número de desempregados subiu 

consideravelmente. Hoje, mais de 13 milhões de brasileiros saem de suas residências 

diariamente em busca de uma oportunidade. Se contarmos aqueles que desistiram 

da procura, o número aumenta ainda mais, somando 27,6 milhões de pessoas, 

segundo dados de agosto do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).    

A realidade é difícil mesmo com as previsões de melhora econômica, uma vez que a 

geração de empregos é o primeiro índice a cair e o último a se recuperar em períodos 

de crise financeira. Por isso, é importante a intervenção da administração pública, na 

tentativa de minimizar os efeitos desastrosos da redução de postos de trabalho. O 

caminho mais seguro para tanto é o investimento na infraestrutura das cidades, no 

que diz respeito às gestões municipais, sobretudo, na retomada de obras cujos 

recursos já estão disponibilizados ou podem ser recuperados. 

Dado que os momentos de recessão significam também menor arrecadação 

tributária para o Governo Federal e consequentemente menor repasse de verbas 

para os municípios, além da redução da atividade comercial, também impactando no 

recolhimento de impostos, o esforço para realizar investimentos públicos é hercúleo.

Com a retomada de 30 obras que estavam paralisadas, em Aracaju, foram gerados 

entre 400 e 500 empregos diretos, muitos deles nas próprias comunidades que estão 

recebendo o investimento. Os impactos indiretos dos projetos que são desenvolvidos 

na capital também se mostram importantíssimos, pois movimentam o comércio e a 

indústria no município, gerando ganhos para todos os envolvidos. “Esses 

investimentos da administração municipal geram emprego, aumentam a renda das 

famílias e dinamizam o comércio da região. Além disso, talvez mais importante que a 

pura geração de emprego seja o fomento da cadeia produtiva relacionada à 

construção civil. Ou seja, a compra dos insumos necessários como brita, areia e 

serragem; os equipamentos de segurança e também a contratação de serviços como 

transporte. Tudo isso movimenta a economia do bairro onde o projeto está sendo 

tocado, beneficiando um número bem mais amplo de aracajuanos”.

Indicador de Aprendiz

No 2º semestre de 2018, Aracaju teve um aumento de 23 novos aprendizes. Como 

podemos ver, o mês de Julho teve um saldo de 132 novos aprendizes, tendo destaque 

em relação aos outros meses.

1 - Panorama Geral

Mês

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total

Admitidos

293

234

85

102

206

122

1.042

Demitidos

161

223

113

91

234

197

1.019

Saldo

132

11

-28

11

-28

-75

23

Fonte: MTE/CAGED/SEPLOG/COGEPLAN/Boletim do Emprego 2º Semestre - 2018
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2- Perfil da Administração Pública Municipal

2.1 - Identidade Estratégica

Após a conclusão da primeira etapa do Planejamento Estratégico do Município de 

Aracaju, ocorrida no mês de Junho, cujo objetivo foi a  “ Reconstrução” , teve início a 

segunda etapa classificada como a do  “Avanço”, tendo como Foco   “ Aracaju Cidade 

inteligente, Humana e Criativa”. Para essa etapa foram  mantidos:

1- 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” 

2- Visão de Futuro: “A cidade de Aracaju assumirá seu papel de protagonismo na 

construção do bem-estar e da cidadania”.

3- Valores da Gestão: “Inovação; Gestão que promove resultados; Ética e 

Transparência; Eficácia, eficiência e efetividade das políticas públicas; 

Protagonismo do (a) cidadão(ã)”. 

Os Eixos/ Focos Estratégicos foram reduzidos para quatro com 17 Resultados 

Esperados,      para o período 2018-2020, assim distribuídos:

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

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

desenvolvimento de Aracaju por meio da tecnologia.

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

para o enfrentamento da violência 

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

serviços da PMA, pelo uso de tecnologias e da inovação.

Ÿ Resultado Esperado 4: Melhorar a Infraestrutura nos Bairros e ampliar a 

acessibilidade na cidade.

Ÿ Resultado Esperado 5: Implantar Sistema de Mobilidade Urbana inteligente 

para os cidadãos. 

FOCO ESTRATÉGICO 2 – Promover o desenvolvimento urbano e econômico 

sustentáveis

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

sociocultural e institucional com os impactos do desenvolvimento.

Ÿ Resultado Esperado 7: Avançar no enfrentamento dos principais problemas 

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

Ÿ Resultado Esperado 8: Fomentar o desenvolvimento econômico vocacionado , 

o empreendedorismo e a empregabilidade no município.

FOCO ESTRATÉGICO 3 – Promover o desenvolvimento social

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

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

contribuir para elevar a qualidade de vida da população.

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

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

o fortalecimento da cidadania.

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

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

gestão orientada para resultados e para a inovação e assegurar protagonismo do 

munícipe na Gestão e nas Políticas Públicas.

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

valorizar os (as) servidores (as) públicos.

Ÿ Resultado Esperado 15: Garantir o equilíbrio das contas públicas,  o controle  a 

eficácia e eficiência na aplicação dos recursos.

Ÿ Resultado Esperado 16: Fortalecer, qualificar e inovar o relacionamento da PMA 

com as pessoas.

Ÿ Resultado Esperado 17: Promover o aperfeiçoamento e a transparência da 

gestão Pública.
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2.2 - Estrutura Organizacional

A Administração Pública Municipal, através dos seus Órgãos e Entidades que atuam 

na esfera do Poder Executivo tem por objetivo atender às necessidades da população 

do Município de Aracaju.

O Poder Executivo tem a missão básica de criar e implantar planos, programas e 

projetos que reflitam os preceitos emanados pela Constituição Federal, Constituição 

Estadual, Lei Orgânica Municipal e demais legislação específica, alinhadas com o 

Poder Legislativo Municipal e demais níveis de Governo.

A atual Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal, compreendendo 

órgãos e entidades, da Administração Direta e da Administração Indireta, bem como 

suas competências básicas, encontra-se definida na Lei nº 119/2013  de 06 de 

fevereiro de 2013, e pela Lei Complementar nº 133, de 31 de Julho de 2014, que 

dispôs sobre a fusão da Secretaria do Planejamento e Orçamento com a Secretaria da 

Administração.

A Administração Pública Direta, após a desativação da Secretaria Municipal de 

Articulação Política das Relações Institucionais –SEAPRI, através do Decreto nº 

5.452/2017, passou a ser composta por 12 (doze) Secretarias Municipais e dois 

órgãos a elas equiparados.

A Administração Pública Indireta é composta de duas Fundações Públicas, duas 

Empresas e duas Autarquias.

De acordo com as referidas Leis e Decreto, a estrutura ficou assim definida:

A - 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 do 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

B - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

I - Autarquias

1.1 - Instituto de Previdência do Município de Aracaju – ARACAJUPREVIDÊNCIA, 

vinculado à Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão– SEPLOG

1.2 - Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – SMTT, vinculada à 

Secretaria Municipal da Defesa e Cidadania – 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

2. 3 - Gestão das Finanças

     

 Análise  das Receitas e Despesas  da Prefeitura de Aracaju

Em 2018, a Receita Total do Município de Aracaju atingiu um montante de R$ 

1.986.307 mil, representando um crescimento nominal de 18,19%, quando 

comparada com 2017. Ressalta-se que, contribuíram positivamente para tal 

resultado as seguintes rubricas: as Receitas Tributárias Próprias, que cresceram 

13,37%,as Transferências Correntes cresceram 6,51% e as Receitas de Capital que 

cresceram cerca de 761,17%. 

Já as despesas de 2018, durante o mesmo período, foram na ordem de R$ 1.839.760 

mil, representando um crescimento nominal de 25,54% frente a 2017. E colaboraram, 

primordialmente, para tal resultado, a economia obtida nos seguintes grupos de 

despesas: as Despesas de Pessoal e Encargos Pessoais que aumentaram 4,98%; as 

despesas com Juros e Encargos da Dívida que cresceram 26,39%; e as Despesas de 

Capital  com  crescimento de 198%,destaque para os Investimentos no valor de R$ 

43.160 mil.

Cabe destacar que durante o exercício de 2018, foi mantido o pagamento da folha de 

pessoal dentro do prazo previsto em lei, mesmo num cenário instável da conjuntura 

econômica e política do país.

Deduzindo-se a Despesa Total da Receita Total, o município de Aracaju apresentou, 

em 2018, um superávit de R$ 146.547 mil, preservando pelo equilíbrio das contas 

públicas e cumprindo as normas das finanças públicas estabelecidas na Lei de 

Responsabilidade Fiscal e a Lei 4.320.

A tabela a seguir, apresenta um resumo da execução dos anos de 2017 e 2018, 

descrevendo detalhadamente todos estes resultados analisados.
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Resumo da  Execução da   Receita Total x Despesa Total do Município de Aracaju em 

2017 e 2018

Discriminação

Receita Total

Receita Corrente

Impostos,Taxas e Contribuição de melhoria

Transferências Correntes

Receitas de Contribuição

Receitas Serviços

Outras Receitas Correntes

Receit. Intra-Orçamentárias

Receita de Capital

Despesa Total

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos Dívida

Outras Despesas Correntes

Desp. Intra-Orçamentárias

Despesa de Capital

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

Superávit/Déficit Corrente

Superávit/Déficit Capital

Superávit/Déficit Total

305.730

94.929

69.779

54.714

-8.069

-27

-29.085

181.084

29.716

374.237

162.560

41.013

1.104

121.442

168.115

42.561

43.160

-

9.420

172.340

-30.336

146.547

1.986.307

1.674.897

591.744

895.668

75.257

96

23.458

277.788

33.620

1.839.760

1.502.557

863.913

5.288

633.354

273.246

63.956

54.536

-

9.420

172.340

-30.336

146.547

18,19%

6,01%

13,37%

6,51%

-9,68%

-21,95%

-55,35%

187,26%

761,17%

25,54%

12,13%

4,98%

26,39%

23,72%

159,91%

198,93%

379,40%

-

-5,97%

-28,48%

73,44%

-31,86%

1.680.577

1.579.968

521.965

840.954

83.326

123

52.543

96.704

3.904

1.465.523

1.339.997

822.900

4.184

511.912

105.131

21.395

11.376

-

10.0182

40.971

-17.491

215.054

2017 2018 Variação

Variação

Nominal (%)

Fonte: SEMFAZ/ASPLAN/COGEOF

Análise  da Situação Fiscal  da  Prefeitura  de Aracaju

A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, conhecida como Lei de 

Responsabilidade Fiscal - LRF, estabelece normas de finanças públicas voltadas para 

a responsabilidade na gestão fiscal que exige ação planejada e transparente dos 

gestores públicos a fim de prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o 

equilíbrio das contas públicas. 
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A Prefeitura Municipal de Aracaju obteve resultados positivos no exercício de 2018, 

apesar da recuperação lenta da economia e a instabilidade política do país.

Os resultados dos indicadores demonstram que foram cumpridos todos os limites 

estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Vale ressaltar que a despesa de 

pessoal total representa 55,41% da receita corrente líquida, sendo que 53,54%  do 

poder do executivo e 1,88% do poder legislativo. Na seqüência,  segue o 

detalhamento dos indicadores e seus limites da LRF.

Indicadores da Lei de Responsabilidade Fiscal 2018

Indicadores

Gastos Total com Pessoal

Gastos Pessoal Executivo

Gastos de Pessoal Legislativo

Dívida Consolidada Líquida

Operações de Crédito

Operações de Crédito por

Antec. da Receita

Fórmulas

Desp.Líq.Total Pessoal/

Receita Corrente Líquida

Desp.Líq.Pessoal Executivo/

Receita Corrente Líquida

Desp.Líq.Pessoal Leg./

Receita Corrente Líquida

Dívida Consolidada Líquida/

Receita Corrente Líquida

Ope.Créd. Int. e Ext./Receita

Corrente Líquida

Op.Créd.Antec.Rec./Receita

Corrente Líquida.

Cálculo

R$ Milhões

896,6/

1.618,0

866/

1.618,0

30,4/

1.618,0

226,7/

1.625,3

21,3/

1.618,0

0/

1.618,0

(%)

55,41

53,54

1,88

13,94

,31

0,00

Lim.

Prud.

57%

51,30%

5,70%

-

-

-

Lim.

Máx.

60%

54%

6%

120%

16%

7%

Fonte: SEMFAZ/ASPLAN/COGEOF

2.4 - Captação de Recursos Financeiros

Dentre os grandes desafios da Administração Pública está a disparidade entre as 

demandas da população por intervenções públicas e os recursos disponíveis para 

satisfazê-las. Tendo em vista a escassez de recursos próprios e a impossibilidade de 

atuar sobre todos os problemas percebidos pela população é imprescindível 

estabelecer estratégias de atuação com vistas à captação de recursos externos. 

Diante disso, a ação de captar recursos torna-se fundamental para implementação 

de políticas públicas e, consequentemente, para melhoria dos serviços públicos 

entregues à população.

A Assessoria de Captação de Recursos – ASCAP/ Secretaria Municipal do 

Planejamento Orçamento e Gestão- SEPLOG, busca oportunidades de captação de 

recursos, diariamente, através das fontes oficiais de informação do Governo Federal, 

dentre eles: Sistema de Convënios (SICONV); Diário Oficial da União (DOU); sites dos 

Ministérios e das instituições financeiras. 

No período de janeiro a novembro de 2018, foram identificados 21 programas 

disponíveis no SICONV e repassados para os órgãos municipais, sendo que alguns 

deles foram cadastrados mais de uma proposta e outros não houve cadastramento. 

Vale destacar ainda que além dos programas disponíveis no SICONV, foram 

identificadas outras oportunidades a exemplo de: prêmios, programas, concursos de 

seleção de projetos e de boas práticas, disponibilizados em sites diversos,.

Dentre às oportunidades  repassadas para os órgãos municipais, vale destacar que o 

Município de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Família e Assistência 

Social, foi vencedor no Prêmio Progredir - Região Nordeste, promovido pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social, com o Projeto Cultivando Cidadania. O repasse 

será Fundo a Fundo, através do Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias 

(SIGTV), captando um montante de R$ 723.280,35 (setecentos  e vinte e três mil, 

duzentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos).

Transferências Voluntárias da União

As transferências voluntárias são os recursos financeiros repassados pelo Governo 

federal aos entes federados, em decorrência da celebração de convênios, contratos 

de repasse ou outros instrumentos similares, cuja finalidade é a execução de objetos 

pré-definidos em proposta ou projetos de interesse comum. As transferências 

voluntárias caracterizam-se como repasses de recursos sem ônus financeiro para o 

ente que os recebe.



Propostas Cadastradas

No âmbito das transferências voluntárias, no período de abril de 2009 a novembro de 

2018, o Município de Aracaju apresentou 318 propostas de projetos através do 

Siconv, das quais 26 foram cadastradas em 2018, de acordo com demonstrado no 

gráfico a seguir.
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Fonte: www.portal.convenios.gov.br

*Dados Novembro/2018

Das 318 propostas cadastradas, 125 referem-se a contratos de repasse e 193 a 

convênios conforme demonstra o gráfico:

Propostas Cadastradas por Ano/Modalidade

No tocante à situação das propostas cadastradas, 121(38%) estão em análise pelo 

Órgão Concedente, 76 (24%) aprovadas, 68 (21%) cadastradas e não analisadas, 43 

(14%) rejeitadas e 10 (3%) em complementação pelo município.

Situação da Proposta Agrupada

Fonte: www.portal.convenios.gov.br

*Dados Novembro/2018

Instrumentos Aprovados

Dentre as 318 propostas cadastradas no Siconv, o Município de Aracaju celebrou 62 

instrumentos jurídicos com a União, o que representa 19,5%.  

O exercício em que o Município de Aracaju mais celebrou convênios foi 2010, quando 

assinou 14 instrumentos jurídicos, e aquele em que menos celebrou foi o exercício de 

2013, quando pactuou somente 1 instrumento jurídico.  De acordo com o gráfico a 

seguir, até novembro de 2018 foram assinados 5 instrumentos, de acordo. 
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Quanto à modalidade dos instrumentos assinados, 33 (53%) referem-se a contratos 

de repasse e 29 (47%) a convênios:

Modalidade dos Instrumentos Assinados

Fonte: www.portal.convenios.gov.br

*Dados Novembro/2018

Instrumentos Assinados por Ano

Fonte: www.portal.convenios.gov.br

*Dados Novembro/2018

No tocante ao tipo de despesas, 50% têm como destinação a realização de obras, 27% 

a serviços, 14% destinados a aquisição de bens, 6% a outros tipos de despesa e 3% 

tributos.

Tipo de Despesas

Fonte: www.portal.convenios.gov.br

*Dados Novembro/2018

Com relação à situação dos 62 instrumentos assinados, 25 (40%) estão em 

execução, 11 (18%) tiveram suas prestações de contas aprovadas, 8 (13%) 

encontram-se com prestação de contas enviadas para análise, 8 (13%) foram 

anulados, 4 (6%) estão com prestação de contas em análise e 6 (10%) em outras 

situações, conforme gráfico.

Situação dos Instrumentos Assinados

Fonte: www.portal.convenios.gov.br

*Dados Novembro/2018



O montante dos instrumentos assinados foi de R$ 176.537.446,13 (Cento e setenta 

e seis milhões, quinhentos e trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e 

treze centavos), conforme detalhado no gráfico a seguir, sendo R$ 159.478.662,59 

(Cento e cinquenta e nove milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, seiscentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) relativos a repasses federais e R$ 

17.058.783,54 (Dezessete milhões, cinquenta e oito mil, setecentos e oitenta e três 

reais e cinquenta e quatro centavos) de contrapartida. Os repasses representam 

90,3% dos recursos envolvidos, enquanto à contrapartida 9,7%.

Do montante pactuado, R$ 36.944.416,22 (Trinta e seis milhões, novecentos e 

quarenta e quatro mil, quatrocentos e dezesseis e seis reais e vinte e dois centavos) 

foram desembolsados até novembro de 2018, o que representa 23,2% dos recursos a 

serem aportados. O saldo em contas específicas totaliza R$ 1.970.202,85 (Um 

milhão, novecentos e setenta mil, duzentos e dois reais e oitenta e cinco centavos).

Valor dos Instrumentos Assinados por Ano

Fonte: www.portal.convenios.gov.br

*Dados Novembro/2018
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Fonte: www.portal.convenios.gov.br

*Dados Novembro/2018

O órgão concedente que mais disponibilizou recursos ao Município de Aracaju, no 

período de abril de 2009 a novembro de 2018, foi o Ministério das Cidades, de acordo 

com o gráfico a seguir.

Recursos disponibilizados pelos Órgãos

Instrumentos Aprovados via Emendas Parlamentares

Dos 62 instrumentos jurídicos celebrados entre a União e o Município de Aracaju no 

período de abril de 2009 a novembro de 2018, 23 referem-se a emendas parla-

mentares, representando 37,1% dos instrumentos pactuados, conforme gráfico na 

página seguinte.  
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Instrumentos Assinados que Possuem Emendas Parlamentares por Ano/Mês

Fonte: www.portal.convenios.gov.br

*Dados Novembro/2018

O montante destinado a título de emendas foi de aproximadamente R$ 

93.880.000,00, concentrando-se nos Ministérios das Cidades, da Saúde, do Turismo 

e do Esporte, detalhado no gráfico a seguir:

Órgãos Concedentes que repassaram recursos financeiros

Fonte: www.portal.convenios.gov.br

*Dados Novembro/2018

 Operação De Crédito

As operações de crédito são empréstimos cujos recursos estão sob regime de 

aplicação de juros, que deverão ser pagos em longo prazo.

No âmbito das operações de crédito, foram aprovados 02 (dois) Pedidos de 

Verificação de Limites e Condições (PVL) no Sistema de Análise da Dívida Pública, 

Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios (SADIPEM), sendo 

um no valor de R$ 4.689.200,00 (quatro milhões seiscentos e oitenta e nove mil e 

duzentos reais) para Aquisição de Máquinas e Equipamentos para a Empresa 

Municipal de Obras e Urbanização (EMURB) e outro de R$ 5.000.000,00 (Cinco 

milhões de reais) para Modernização da Gestão, ambos  referente à operação de 

crédito junto ao Banco do Brasil.

Vale destacar ainda que a atual gestão, através da SEMFAZ e da SEPLOG cadastraram 

carta consulta relativo ao Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e 

Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM III) no valor de R$ 19.768.068,17 

(Dezenove milhões, setecentos e sessenta e oito mil, sessenta e oito reais e 

dezessete centavos), visando o fortalecimento institucional dos órgãos responsáveis 

pela gestão administrativa e fiscal, a qual está aguardando a contratação.

Numa ação conjunta da SEPLOG e da Empresa Municipal de Obras e Urbanização 

(EMURB) foi cadastrada carta consulta referente ao Financiamento de Infraestrutura 

e Saneamento (FINISA) no valor de R$ 7.455.736,80 (Sete milhões, quatrocentos e 

cinqüenta e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), visando 

viabilizar investimentos para obras de infraestrutura urbana e social e obras de 

saneamento ambiental. Cabe frisar que a avaliação do município e a precificação 

foram aprovadas. Atualmente, a carta consulta foi submetida à matriz da Caixa 

Econômica Federal para avaliação da operação.

Ainda no contexto das operações de crédito, a Secretaria Municipal da Infraestrutura 

(SEMINFRA) cadastrou proposta referente ao Programa Pró-Moradia do Ministério 

das Cidades no valor de R$ 21.076.864,00 (Vinte e um milhões, setenta e seis mil, 

oitocentos e sessenta e quatro reais), com o intuito de viabilizar o acesso à moradia 

para famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. 
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2- Perfil da Administração Pública Municipal

Fundo a Fundo

No tocante à captação fundo a fundo, o Município de Aracaju, através da Secretaria 

Municipal da Saúde (SMS), captou R$ 7.150.000,00 (Sete milhões, cento e cinqüenta 

mil reais), dos quais R$ 1.650.000,00 (Um milhão, seiscentos e cinqüenta mil reais) 

foram executados e R$ 5.500.000,00 (Cinco milhões e quinhentos mil reais), está 

aguardando a liberação.

Transferência Direta

Em novembro, o Município de Aracaju e o Ministério da Educação, através do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) firmaram termo de compromisso 

para aquisição de  Kits de apoio didático em língua portuguesa e matemática, visando 

a melhoria do desempenho dos estudantes do 2º, 5º e 9º anos do ensino funda-

mental, no valor de R$ 2.001.870,00 (Dois milhões, um mil, oitocentos e setenta 

reais). Esta ação foi solicitada pela Secretaria Municipal da Educação por meio do 

Plano de Ações Articuladas - PAR/MEC/FNDE e está aguardando liberação.

Encontra-se em andamento também no Plano de Ação Articuladas - PAR/MEC/ 

FNDE, as solicitações para liberação de recursos para Construção de Escolas de 

Educação Infantil - Programa Proinfância, para atendimento aos Bairros Santa Maria, 

Farolândia, Lamarão e Porto D'antas (Conjunto José Eduardo Dutra), no valor de R$ 

2.215.068,38 (Dois milhões, duzentos e quinze mil, sessenta e oito reais e trinta e 

oito centavos), para cada  obra, totalizando R$ 8.860.273,52 (Oito milhões, 

oitocentos e sessenta mil, duzentos e setenta e três reais e cinqüenta e dois 

centavos), aguardando firmar o Termo de Compromisso.

Integrar o Município à Rede SICONV

No atual 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, em 2018, a Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (SEPLOG) realizou capacitação de 18 servidores de diversos órgãos da 

Administração Municipal no SICONV Módulo A - Elaboração de Projetos e Inclusão de 

Propostas para Captação de Recursos, totalizando até então nessa gestão 60 

servidores capacitados nesse módulo. 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.

Outrossim, em parceria com a Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (SEPLAG), em 2018, foram capacitados 14 servidores de diversos órgãos 

municipais no Módulo B – Execução e Contratos.

Capacitação do Siconv Módulo A

Foto 1: Marco Vieira | Fonte: SECOM/PMAFoto 1: Marco Vieira | Fonte: SECOM/PMAFoto 1: Marco Vieira | Fonte: SECOM/PMA
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Foto 2 e 3: Jobson Luiz | Fonte: ASCOM/SEPLOGFoto 2 e 3: Jobson Luiz | Fonte: ASCOM/SEPLOGFoto 2 e 3: Jobson Luiz | Fonte: ASCOM/SEPLOG
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3.1 - Foco Estratégico 1 :  Tornar Aracaju uma cidade inteligente, humana e criativa.

SEMICT - SEMDEC/SMTT/GUARDA - SEMINFRA/EMURB

Indústria , Comércio e Turismo

Um dos projetos do programa Aracaju Inteligente, Humana e Criativa (AIHC), o Aracaju 

na Palma da Mão, prevê a contratação de uma plataforma colaborativa para interação 

da gestão municipal com a sociedade, mas o programa também tem em seu escopo a 

pesquisa junto às demandas e serviços das secretarias municipais para a futura 

construção do Portal de Serviços da PMA, bem como as necessidades de 

infraestrutura e de parcerias para implantação do Wi-Fi livre em praças, orlas e 

parques da cidade. 

Ÿ Plataforma Colaborativa - A partir de maio de 2018, a Prefeitura de Aracaju 

contratou a empresa Colab Tecnologia e Serviços de Internet S/A, tendo como 

objeto o licenciamento da plataforma de gestão colaborativa compreendendo 

garantia de atualização tecnológica, suporte funcional (servicedesk), suporte 

técnico da infraestrutura de software (em nuvem) e serviços de assessoria 

técnica para implantação e acompanhamento da utilização da plataforma. O 

contrato tem vigência até maio de 2019 e no momento a ferramenta está 

operando em fase experimental, com vistas ao lançamento para o público. 

Ÿ Wi-fi Livre - A pesquisa referente às demandas para a construção do Portal de 

Serviços se iniciou em setembro 2018 e se encontra em andamento, com 

previsão de conclusão em dezembro de 2018. A constituição de aparato 

tecnológico e possíveis parcerias para a instalação de Wi-Fi livre se encontra 

em tramitação junto à Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (Seplog) para a tomada de decisões.

Ainda no âmbito do programa AIHC e em parceria com a Seplog, foram realizados 

estudos para a aquisição da Plataforma BIM para gerenciamento global do banco de 

dados da PMA relativo ao Geoprocessamento e aos diversos dados cadastrais da 

PMA e da sociedade como um todo.

Desenvolvimento Industrial, Econômico e Social 

Há que se destacar que o programa Aracaju Inteligente, Humana e Criativa (AIHC)tem 

relação direta com o desenvolvimento industrial da cidade, tendo em vista o fomento 

a oportunidades de produção local de dispositivos, sobretudo sensores para as mais 

diversas finalidades, que virão a ser implantados em Aracaju. Nessa perspectiva, o 

AIHC buscou articulação com os diversos agentes e setores da sociedade e da gestão 

pública, iniciando uma rotina de aproximações com as diversas secretarias 

municipais, universidades, instituições, empresários e federações, com o objetivo de 

fortalecer futuras e possíveis parcerias, inclusive em projetos de desenvolvimento 

econômico e social em bairro carentes como o Santa Maria e 17 de Março.

Ÿ Centro de Qualificação Profissional e Unidade de Produção 17 de Março - 

Foram avaliados cenários para elaboração de projetos de inclusão produtiva e 

de desenvolvimento econômico nas áreas de confecção e marcenaria a partir 

do potencial instalado na unidade, sob a coordenação da Fundação Municipal 

de Formação para o Trabalho (Fundat).

Ÿ Bairro Santa Maria - Foi articulada com a população a criação de um Espaço 

Social como parte integrante da UBS Celso Daniel. O Objetivo da proposta é 

promover mais interação entre a população, com a própria comunidade 

estabelecendo as funções que vão ter no espaço, proporcionando troca social, 

segurança pública e atividades 

que muitas vezes uma praça 

convencional não oferece. 

Ação que procura melhorar e 

criar novos espaços públicos e 

estabelecer uma outra do 

Aracaju Inteligente que é uma 

A r a c a j u  c a d a  v e z  m a i s 

humana. 

Apresentação do projeto à comunidade



3- Resultados da Gestão por  Foco Estratégico

21Relatório de Gestão 2018 | Prefeitura Municipal de Aracaju

Editais de Fomento Social

Houve também vitórias importantes na articulação com secretarias e órgãos da 

gestão na disputa de importantes editais federais, como o Cidade Criativa, em que a 

Semict, em parceria com a Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), participou 

do Edital do Ministério da Cultura de Cidades Criativas da Unesco, sendo selecionado 

para receber consultoria com o objetivo de desenvolver a candidatura da capital à 

Rede das Cidades Criativas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (Unesco). Essa rede tem o objetivo de promover a cooperação 

internacional entre cidades que investem na cultura e na criatividade como fatores de 

estímulo ao desenvolvimento sustentável.

Ainda em articulação com a Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju) e com a 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema) a Semict também participou dos 

seguintes editais: edital do Ministério da Justiça para o projeto da Pinacoteca de 

Aracaju e edital do Ministério da Justiça para o projeto de ampliação do Parque do 

Poxim, a fim de tornar o local uma Unidade de Conservação Ambiental, 

respectivamente.

Turismo

Na pasta do Turismo, a gestão manteve uma agenda focada na promoção e 

divulgação do destino, através de ações de mídia e participação em eventos 

nacionais, bem como alinhamento com o trade turístico, entidades empresariais e de 

trabalhadores em ações de planejamento e de aprimoramento dos serviços. 

Também atuou no fortalecimento institucional através do permanente diálogo e 

parcerias com instituições de ensino superior, Sistema S (Sesc, Sebrae, Senai), 

entidades de classe do empresariado e de trabalhadores; recriou o Conselho 

Municipal de Turismo; promoveu capacitações e oficinas; formulou produtos e 

serviços para as comunidades e aos turistas; obras de infraestrutura urbana, com 

drenagem e pavimentação de ruas; e, em parceria com o Governo do Estado, através 

do Prodetur, ampliação e melhoramento das orlas na capital sergipana, com 

destaque para:

Ÿ Orla Pôr do Sol Cleomar Brandi - Obra de reforma conveniada com o Governo 

do Estado, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 

através do Prodetur. Além de constantes reuniões e visitas técnicas no local 

para acompanhar a execução da obra, a Semict, com a participação da Empresa 

Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), promoveu reuniões com os 

representantes da Associação Sergipana dos Proprietários de Embarcações e 

Turismo (Aspetur), buscando organizar as atividades de transporte aquaviário, 

desenvolvidas por donos de catamarãs e embarcações em passeios turísticos 

que saem da Orla Pôr do Sol Cleomar Brandi para a Crôa do Goré, Ilha dos 

Namorados e Praia do Viral.

Ÿ Orla da Coroa do Meio - Obra de reurbanização da Orlinha da Coroa do Meio, 

através da Caixa Econômica Federal (CEF), com recursos do Ministério do 

Turismo (Mtur), viabilizados e não contratados na gestão passada. Foi 

necessária gestão entre a equipe econômica da Semict e a instituição bancária 

financiadora para necessários ajustes contratuais e celebração de aditivo.

Ÿ Orla do Bairro Industrial - Obra conveniada com o Governo do Estado, com 

recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), através do 

Prodetur.

Marinete do Forró

A Marinete do Forró, uma parceria entre a Prefeitura de Aracaju, através da Semict, 

com a Viação Progresso S/A, passou a contar com a parceria do Sindicato dos Guias de 

Turismo do Estado de Sergipe 

(Singtur/Se) fornecendo um guia 

para acompanhar os passeios com 

turistas em direção aos atrativos da 

cidade, ao som do autêntico forró, 

embalado por trio pé-de-serra, e a 

alegria contagiante de um casal de 

dançarinos. 
Turistas se divertem com nossas

belezas e nossa cultura



A partir de janeiro de 2018, a Semict passou a oferecer a Marinete do Forró aos 

turistas durante o ano inteiro, todas as sextas-feiras, ampliando, ainda, o roteiro, com 

a inclusão do Centro de Artesanato Chica Chaves, no bairro Industrial, prestigiando 

não só o belo atrativo natural, mas também gerando desenvolvimento da renda para 

aquela comunidade. Uma ação de receptivo e de fortalecimento cultural que encanta 

quem visita Aracaju e tem se firmado como um produto turístico diferenciado para 

quem chega na cidade.

Forró Caju 2018

Durante a realização do Forró Caju 2018, a Semict organizou equipe para receber os 

turistas que chegavam no Aeroporto Santa Maria, desde a descida da aeronave até o 

saguão de desembarque, com muito 

forró pé-de-serra, distribuição de 

folders contendo os principais atrativos 

da cidade, programação e chapéus de 

palha para envolver o visitante no clima 

da festa. Ao final, turistas eram levados 

aos seus hotéis a bordo da Marinete do 

Forró, completando o receptivo da 

Semict.

Uma ação que encantou os turistas e que será divulgada por eles no regresso aos 

seus locais de origem.

Divulgação na Mídia

Também desenvolveu uma forte campanha 

de divulgação da festa em variados estados 

e veículos de comunicação, por meio de 

jornais, revistas e entrevistas de rádio, com 

destaque para a Rádio Excelsior da Bahia, 

no programa Excelsior Turismo, comandado 
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Casal de dançarinos recebe turistas na pista de pouso/decolagem

pela jornalista Heloisa Braga, referência nacional em jornalismo de turismo, com 

mais de 30 anos de atuação em variadas mídias, inclusive com programas 

retransmitidos também para a Europa e outros estados brasileiros como Minas e São 

Paulo, além de ações de promoção com lançamento de produtos de divulgação, 

participação em eventos nacionais, receptivo aos turistas, anúncio no Guia Sergipe 

Trade Tour, garantindo a presença da Prefeitura de Aracaju no mais tradicional guia 

turístico do estado de Sergipe. 

Comtur e Novos Produtos para o Turismo

Ação integrante do Planejamento Estratégico da gestão, a recriação do Conselho 

Municipal do Turismo (Comtur) atendeu a um justo pleito do trade turístico no 

caminho da efetividade das ações de turismo, da pluralidade de entidades na tomada 

de decisões sobre políticas públicas para o setor, e na somação de esforços entre 

agentes públicos e privados para fortalecer essa importante cadeia na economia do 

município.

Outro destaque neste ano de 2018 foi o lançamento da nova marca e slogan do 

turismo, “Venha Sentir Aracaju”; do portal “Descubra Aracaju”, voltado para o turismo; 

folder bem ilustrado e com linguagem acessível e convidativa contendo os principais 

locais para visitação na cidade; perfis @DescubraAracaju no instagram, facebook e 

youtube; e vídeo promocional de Aracaju, com belas imagens mostrando pontos 

turísticos da cidade, cultura, culinária, ícones urbanos e gente, realçando a estratégia 

do turismo de experiência adotado pela gestão.



Fonte: Comdec/2018
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Ampliação da Sinalização Turística de Aracaju, em parceria com o “Ministério de 

Turismo”

A Sinalização Turística é um meio de comunicação fundamental entre a cidade e o 

visitante. Um item necessário para facilitar o acesso e localização dos principais 

pontos turísticos de grande importância e relevância da nossa cidade, além de 

beneficiar a população. As placas de Sinalização Turística estão sendo instaladas nos 

pontos de grande importância e relevância da cidade, com o objetivo de ajudar o 

turista que visita a nossa cidade a localizar os atrativos turísticos. Todas as placas 

foram implementadas de acordo com os princípios básicos do Guia Brasileiro de 

Sinalização Turística e do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito.

DEFESA E CIDADANIA

A Secretaria Municipal da Defesa e Cidadania- SEMDEC, atua com a missão que 

envolve um amplo conceito de Defesa, pautado em fundamentos éticos, atuação 

intersetorial e aprimoramento dos métodos de trabalho, para o enfrentamento 

integral à violência e promoção da cidadania. 

Por meio da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Aracaju (Comdec), são 

executadas ações de prevenção, preparação, mitigação, resposta e recuperação, 

relacionadas aos desastres naturais e redução de riscos. 

Além da atuação ostensiva, especialmente no período com maior incidência de 

chuvas ou diante de sinistros, são desenvolvidos ações e projetos educativos/ 

preventivos, principalmente, através dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil – 

NUDEC's.

Integrando o Planejamento Estratégico da Prefeitura de Aracaju, as ações 

implementadas por esta Coordenadoria dão forma ao Projeto Aracaju - Cidade 

Resiliente. O objetivo geral do projeto é contribuir para tornar a cidade mais 

preparada para mitigar e responder aos efeitos de desastre, recuperando a 

normalidade social de maneira rápida, organizada e eficiente.

Vistorias 

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

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

representar riscos.

Número de vistorias (2018/ parcial)
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Vistorias em edificações temporárias

A Coordenadoria de Defesa Civil de Aracaju estabeleceu uma padronização de 

documentos que devem ser apresentados pelas empresas realizadoras de eventos 

com estruturas montáveis e desmontáveis, a exemplo do: Anotações de 

Responsabilidade Técnica (ART), emitida por profissionais habilitados. Tendo por 

referência esse conjunto de informações, o órgão acompanha a montagem e 

desmontagem das supracitadas estruturas, bem como empreende uma série de 

vistorias no decorrer do evento. 

Vistoria no Forró Caju 2018Vistoria no Forró Caju 2018Vistoria no Forró Caju 2018 Vistoria no Odonto Fantasy 2018

Fonte: Ascom Semdec

Fonte: Ascom Comdec Fonte: Ascom Comdec

Fonte: Ascom Semdec

Dados gerais/2018 (parcial) 

Mapa Termal dos Relatórios Técnicos 
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Central 199

O número emergencial 199 é um serviço disponível, desde abril de 2017, para a 

população, que passou a ter um canal de comunicação direta com a Defesa Civil, 24h 

por dia.

Cartaz 199 Serviço de Alerta por SMS – 40199

Solicitações 199 (2018/ parcial)

Fonte: Ascom Secom

Fonte: Ascom Comdec

O serviço lançado no dia 26 de março, deste ano, possibilita que a população cadastre 

seu celular para receber alertas da Defesa Civil municipal e estadual. O serviço é 

gratuito e já possui 14.561 números telefônicos cadastrados, na capital. No corrente 

ano, não houve necessidade de emissão de alerta pela Defesa Civil de Aracaju.

Mapeamento das áreas de risco – Japãozinho e Cidade Nova

O mapeamento de áreas de risco compreende a delimitação das regiões do território 

municipal onde exista um potencial de ocorrência de evento de movimentação de 

massa, em um cenário vulnerável. Sua elaboração pressupõe a análise de 

declividade, a partir de modelo digital de terreno e imageamento aéreo utilizando 

uma aeronave remotamente pilotada (RPA),  popularmente conhecido como drone. 

Os mapeamentos aéreos dos bairros Cidade Nova e 

Japãozinho foram concluídos em agosto de 2018 e, a 

partir dele, a Defesa Civil de Aracaju passa a refinar 

estes dados de população vulnerável de maneira 

continuada, ao passo que realiza outras atividades em 

contexto de proteção e defesa civil.Fonte: Ascom Secom

Fonte: Ascom ComdecFonte: Ascom ComdecFonte: Ascom Comdec
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Núcleo Comunitário de Defesa Civil – NUDEC

Durante o ano de 2018,  foram empregados esforços para a formação dos Núcleos 

Comunitários de Defesa Civil – Nudec's. A meta de criação de 10  Núcleos até 2020 

evolui com o sucesso da efetivação de 4 deles, 3 somente neste ano. Os trabalhos são 

desenvolvidos atualmente nos bairros  Cidade Nova, Jabotiana, Porto D'antas e na 

Zona de Expansão.

Os Nudec's têm a finalidade de desenvolver um processo de orientação permanente 

junto à comunidade, com o principal objetivo de prevenir e minimizar os riscos e 

desastres nas áreas de maior vulnerabilidade do município, especialmente para o 

período das chuvas intensas. 

No total, 70 pessoas foram formadas ao longo do ano, para atuação voluntária no 

projeto. 

Neste ano, estudantes de Geologia da Universidade Federal de Sergipe (UFS) 

contaram com a parceria da Defesa Civil de Aracaju e Nudec para desenvolver, no 

bairro Porto D'antas, pesquisa sobre perigo de movimentos de massa, além da 

caracterização de Riscos Geológicos. Os resultados foram apresentados aos 

membros do Nudec.

I Encontro de Nudec's

No mês de outubro de 2018, foi realizado o 

I Encontro dos Núcleos Comunitários de 

Defesa Civil (Nudec's), sediado no auditório 

Neuzice Barreto Lima (Corpo de Bombeiros 

de Sergipe), com o objetivo de promover 

intercâmbio entre os participantes, Fonte: Ascom SemdecFonte: Ascom SemdecFonte: Ascom Semdec

Fonte: Ascom Semdec

Fonte: Ascom Semdec

LimpezaLimpezaLimpeza

RevitalizaçãoRevitalizaçãoRevitalização



promoção de diálogo e ampliação de conhecimentos. Além dos membros dos 

Nudec's, participaram representantes de órgãos municipais, Defesa Civil Estadual, 

Corpo de Bombeiros, bem como um professor da Universidade Federal de Sergipe, 

que apresentou palestra sobre aspectos da geologia.

Plano de Evacuação Comunitária da Área Industrial da Zona de Expansão (PEC 

AIZEA)

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

industriais, localizadas na Avenida Melício Machado, na Zona de Expansão, a 

Secretaria da Defesa Social, por meio da Defesa Civil Municipal de Aracaju (COMDEC - 

Aracaju), juntamente com as organizações públicas e privadas envolvidas, em 2018  

atualizou  o Plano de Evacuação - PEC AIZEA.

Entre as medidas efetivadas em 2018 está a instalação de placas orientadoras nas 

rotas de fuga e de sinalização indicativa sobre pontos de encontro e área de risco.
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Instalação de placasInstalação de placasInstalação de placas Instalação da sinalização

Foto: Morgana Barbosa Foto: Morgana Barbosa

Aracaju Segura

O Projeto Aracaju Segura, integra o Planejamento Estratégico da Prefeitura de 

Aracaju, estando sob a coordenação da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania 

(Semdec). Seu objetivo geral é garantir, por meio de processos participativos e 

intersetoriais, ações que visem reduzir  as diversas formas de violência na cidade de 

Aracaju. 

Videomonitoramento 

Estão em andamento as providências para implantação do Centro de Controle 

Operacional da GMA (CCO), um dos mecanismos planejados para enfrentamento à 

violência. 

Viaturas com equipamentosViaturas com equipamentosViaturas com equipamentos Central de Atendimento Central de Atendimento Central de Atendimento 

Fonte: Secom / Foto: Ana Lícia Menezes

Monitoramento terceirizado

O sistema de vigilância eletrônica da PMA, operado por uma empresa terceirizada, 

começou a funcionar em julho deste ano e está em fase de expansão.  Atualmente, 

conta com aproximadamente  1000 câmeras dispostas em 86  próprios do município 

espalhados por toda a cidade. As imagens são monitoradas por funcionários da 

empresa  e, caso seja verificada alguma ocorrência, os monitores acionam a GMA via 

Central Telefônica 153, no caso do monitoramento noturno.

Durante o dia, o monitoramento é acionado através do botão do pânico num software 

instalado no aparelho celular do Gestor da unidade onde se encontra a câmera, ou 

através de um botão físico instalado na própria unidade. Além disso, a GMA, de forma 

inovadora, também realiza o monitoramento desses próprios, através de tabletes 

instalados nas viaturas. 

Monitoramento primário 

O sistema de videomonitoramento da GMA, operado pela instituição através de 

câmeras próprias, está em fase de implantação e será integrado ao Vídeo Wall 



(conjunto de monitores de vídeo) já existente na GMA, por meio de fibra ótica, que, por 

sua vez, já está 98% devidamente instalada. 

Ao todo serão 84 (oitenta e quatro) câmeras, sendo 41 (quarenta e uma) dispostas em 

instituições de ensino e as demais em vias públicas, em pontos identificados como 

críticos pela GMA. Os demais equipamentos (hardware), necessários para o 

manuseio e acompanhamento das ocorrências já foram adquiridos pela instituição. 

Base comunitária de videomonitoramento

Implantada no dia 21 de junho, deste ano, durante o Forró Caju, a Base Comunitária 

de Videomonitoramento da Guarda Municipal de Aracaju (GMA) é essencialmente 

utilizada para o monitoramento de espaços públicos, como praças, terminais, 

Mercados Centrais e eventos, a exemplo do Forró Caju e Desfile Cívico. 
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Locais estratégicosLocais estratégicosLocais estratégicos Forró CajuForró CajuForró Caju

Foto: Maria VicariFoto: Ana Lícia Menezes

Aquisição de veículos

A Prefeitura de Aracaju entregou 18 novas viaturas para a Guarda Municipal de 

Aracaju, no dia 13 de março. Com esta renovação, a frota foi ampliada em 80%. O 

investimento da gestão municipal em Segurança Pública recebeu um incremento 

superior a R$ 1 milhão. A ação contribuiu para o reforço da atuação dos guardas 

municipais no trabalho preventivo e repressivo nos terminais e veículos do 

transporte público, nas escolas municipais, praças e unidades básicas de saúde, 

melhorando, também, as condições de trabalho dos guardiões.  A ronda nos 

terminais de integração resultou, de janeiro a outubro de 2018, numa redução de 67% 

no índice de assaltos a transporte público, em relação ao ano de 2016.

Entrega de veículosEntrega de veículosEntrega de veículos

Foto: Sérgio Sílva

Rondas preventivas mensais por escolas, unidades de saúde e unidades de 

assistência social

Fonte: NURAI/GMA



Centro de Treinamento (CT)

O Centro de Treinamento da GMA oferta atividades que visam o bem-estar social, o 

estreitamento e o amadurecimento das relações interpessoais, e o melhoramento do 

condicionamento físico e mental dos guardiões e seus familiares. Atualmente, das 05 

modalidades existentes no CT, há a participação da comunidade em 4, são elas: Jiu-

jitsu, Capoeira, Boxe Chinês e Corrida. Na modalidade Corrida há 40 inscritos, sendo 

20 entre familiares e pessoas da comunidade e 20 guardiões; na Capoeira, são 32 

alunos, todos da comunidade Augusto Franco; na arte suave, o jiu-jitsu, são 40 alunos 

dos conjuntos Médici e Augusto Franco; na 

modalidade Boxe Chinês são 20 alunos, 

todos da comunidade Augusto Franco. 

Apenas na modalidade Judô, com 4 alunos, 

é que a totalidade é composta de guardas 

municipais. Nas mais variadas modalida-

des, os alunos participam de campeonatos.
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Promoção da Cidadania e Prevenção

Programa Anjos Azuis 

O Programa Anjos Azuis diz respeito ao desenvolvimento de atividades 

socioeducativas que potencializem a prevenção à violência e a promoção da cultura 

de paz. Em 2018, quinto ano de existência do Programa, foram realizadas 59 

apresentações do teatro de fantoches, em escolas municipais, estaduais, 

particulares, organizações religiosas, Centro de Referência e Assistência Social 

(CRAS), dentre outros. Entre as temáticas 

abordadas estiveram a prevenção à 

violência contra a mulher, comportamento, 

prevenção ao uso de drogas, bullying, 

trânsito e preservação do patrimônio 

público. Foram aproximadamente 7.080 

crianças e adolescentes alcançados. Foto: Rogério César

Foto: Sílvio Rocha

Personagens do projetoPersonagens do projetoPersonagens do projeto

Atuação nas escolas

Fonte: Ascom GMA

Fonte: Ascom GMA

TreinamentoTreinamentoTreinamento

Resultado da CompetiçãoResultado da CompetiçãoResultado da Competição
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No dia 5 de agosto, a equipe GMA/BPT Jiu-jitsu ganhou destaque durante a II etapa do 

circuito Tuchê de Jiu-jitsu, no ginásio Charles Moritz. Foram inscritos três atletas no 

evento e todos subiram ao pódio, sendo dois para o recebimento da medalha de ouro 

e o terceiro atleta recebendo a de prata. 

Também foi realizada a quarta edição da Corrida da GMA, que reuniu aproximada-

mente 600 atletas de várias idades e de diversas regiões do estado. O evento ocorreu 

no Parque Augusto Franco (Sementeira), no dia 3 de março. A corrida já faz parte do 

calendário esportivo da Capital e foi, mais uma vez, sucesso de público e crítica. 

Fonte: Ascom GMA

Corrida no Parque Augusto FrancoCorrida no Parque Augusto FrancoCorrida no Parque Augusto Franco

Rede Intersetorial Local

A construção da estratégia da Rede Intersetorial Local, corresponde a uma das 

Etapas do Projeto Aracaju Segura do Planejamento Estratégico da Prefeitura de 

Aracaju, objetivando fortalecer a intersetorialidade entre as secretarias, de modo a 

impactar nas ações ofertadas no território, dando voz aos trabalhadores e à 

comunidade que vivenciam o local no dia a dia. Inicialmente atendendo aos bairros 

Santa Maria e 17 de Março.

O trabalho envolve integrantes 

da Secretaria Municipal  da 

Defesa Social, Guarda Municipal, 

S e c r e t a r i a  M u n i c i p a l  d e 

Educação, Secretaria Municipal 

de Saúde, Secretaria Municipal da 

Família e Assistência Social, 

Secretaria Municipal da Indústria 

Comércio e Turismo, Secretaria 

Municipal da Juventude Esporte , Secretaria Municipal do Meio Ambiente , Fundação 

Municipal da Cultura – FUNCAJU e Fundação Municipal de Formação para o Trabalho 

– FUNDAT, representados em uma Câmara Técnica que se reúne regularmente e 

coordena as ações no território.  

Aracaju deu mais um passo na trilha para tornar-se uma cidade mais inteligente, 

humana e criativa, ofertando os cursos básicos de “Como fazer Videodocumentário” 

e “Como Fazer Vídeo para Internet”, desenvolvidos no Núcleo de Produção Digital 

Orlando Vieira (NPD). O projeto é mais uma das Etapas do Aracaju Segura, realizado  

como parceria intersetorial entre Fundação Municipal de Formação para o Trabalho 

(Fundat), Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju) e Secretaria Municipal da 

Defesa Social e da Cidadania (Semdec), com o objetivo de capacitar jovens de 

comunidades vulneráveis para a criação de produtos audiovisuais.

Participaram dos cursos, prioritariamente, jovens dos bairros Santa Maria, 17 de 

Março, e Porto D'antas, contemplando também o segmento LGBT. Ao todo foram 

formados 90 alunos, em duas turmas de cada curso. Os cursos além de fomentar o 

uso dos meios digitais como propagador, possibilita também mais uma opção de 

profissionalização para os estudantes, sobretudo preparando-os para o uso 

tecnológico com eficiência e responsabilidade.

Fonte: Assessoria de Planejamento/ Semdec

Reunião intersetorialReunião intersetorialReunião intersetorial
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Dados operacionais – Janeiro a outubro de 2018

Locais das ocorrências registradas pela GMA

Motivo das ocorrências registradas pela GMA

Quadro- resumo das ações operacionais

Mapa de atuação da GMA em ocorrências 

Fonte: NURAI/GMA

Fonte: NURAI/GMA

Fonte: NURAI/GMA
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Defesa do Consumidor

O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor -  Procon Aracaju -  

contempla exclusivamente a cidade de Aracaju, a fim de promover a proteção e 

defesa do consumidor.                                   

Em 2018, o Procon Aracaju concluiu sua reestruturação administrativa e física, 

efetivando a inauguração da nova sede, que passou a se localizar na Avenida Barão de 

Maruim, nº 867, no Bairro São José. 

Agendamento Online

Desde março de 2018, os consumidores podem acessar 

o sistema de Agendamento Online para marcar o dia e 

horário do seu atendimento. A ferramenta disponível 

por meio de um link, permanentemente disponível no 

site procon.aracaju.se.gov.br, atua pela otimização dos 

atendimentos, evitando filas, esperas ou prejuízos à 

rotina do cidadão. Desde a sua implantação, resultou, 

entre os meses de março e outubro, no total de 209 

(duzentos e nove) atendimentos previamente 

agendados.

Atendimento

O ano de 2018 marcou uma grande evolução no 

número de atendimentos prestados pelo Procon 

Aracaju. O quantitativo total de atendimentos 

realizados entre os meses de janeiro a outubro já 

supera os números registrados nos dois últimos 

anos (2016 e 2017), estando registrados 868 atendimentos, dos quais 739 

ocorreram de forma presencial.

* Número atendimentos registrados em 2018, refere-se ao período entre os meses de 

janeiro e outubro.

Além dos atendimentos previamente agendados, o Procon Aracaju disponibiliza o 

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), através do número telefônico 151. O 

serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. As denúncias realizadas por 

meio deste canal geram fichas de triagem, que resultam em apuração, nos locais 

eventualmente denunciados.

Imagem: Secom/PMA

Ano

2016

2017

2018*

Quantitativo

131

75

868

Número de Atendimentos

Fonte: Assessoria de Planejamento – Procon Aracaju

Fiscalização

Em 2018, a Coordenação de Fiscalização intensificou os seus trabalhos, monitorando 

os estabelecimentos comerciais localizados na capital. Entre os meses de janeiro e 

outubro, 667 (seiscentos e sessenta e sete) estabelecimentos receberam a visita dos 

fiscais do Procon Aracaju. A partir desse trabalho, foram confeccionados 136 (cento e 

trinta e seis) autos de infração, que deram origem aos respectivos processos 

administrativos.
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Fonte: Assessoria de Planejamento – Procon Aracaju

Educação e Pesquisa

Entre os meses de janeiro e 

outubro de 2018, foram desenvol-

vidas 25 pesquisas, tendo sido 

realizadas 363 visitas em esta-

belecimentos comerciais, para 

coleta de dados, contemplando 12 

segmentos de mercado. Foram 

contemplados os segmento de 

medicamentos, cesta básica, 

combustíveis, eletrodomésticos, hortifruti, gás de cozinha, e produtos relacionados 

às datas comemorativas, como é o caso do Dia das Crianças, Dia dos pais, Dia das 

mães, comidas típicas e ovos de chocolate. 

Projeto “Procon vai à escola”

De março a outubro de 2018 foram visitadas 23 (vinte e três) escolas e proferidas 53 

(cinquenta e três) palestras, levando informações e capacitando uma média de 1.500 

(mil e quinhentas) crianças e jovens.

Visita a escolaVisita a escolaVisita a escolaPalestra Palestra Palestra 

Fonte: Semed / Foto: Ana Lícia Menezes

Comunicação

A difusão dos serviços e informações pertinentes aos consumidores é realizada 

estrategicamente por meio de plataformas digitais e tradicionais. 

Fonte: Ascom Semdec
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INFRAESTRUTURA

Orientados pelo  planejamento estratégico, os números, relatórios e o feedback dos 

cidadãos aos vários setores do trabalho desenvolvido pela  Secretaria Municipal da 

Infraestrutura (Seminfra) e pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) 

confirmam que todas as atividades, obras e investimentos têm chegado nas 

comunidades. 

Em 2018 foram inauguradas quatro obras, dentre elas a infraestrutura completa do 

Bairro Coqueiral, a maior obra urbana de cunho social realizada em Aracaju nas 

últimas décadas; 19 obras estão em andamento, dentre elas as de infraestrutura nos 

bairros Atalaia, Coroa do Meio, Santa Maria, Japãozinho, Cidade Nova e 17 de Março. 

No pavimento da cidade, 9,5 km de vias foram recapeados e 4,5 km foram 

pavimentados; 290 mil m² de tapa-buracos foram realizados e a usina produziu 24,5 

mil toneladas de asfalto.

 Obras Públicas

Ÿ  Concluídas

Infraestrutura do Loteamento Nova Liberdade I – Bairro Jardim Centenário

Investimento: R$ 7.213.389,707

Serviços Complementares da Construção do Canal Costa do Sol – Bairros 

Atalaia e Aeroporto

Investimento: R$ 626.543,00

Complementação da Construção da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental “José Souza de Jesus” – Bairro 17 De Março

Investimento: R$ 3.531.040,17
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Complementação da Infraestrutura do Coqueiral – Bairro Coqueiral

Investimento: R$ 5.544.989,18

Ÿ Em Andamento

Objeto

Complementação da 

Infraestrutura do Bloco 02

Construção da Unidade de

Saúde da Família

Infrestrutura da Av A, rua B

e Travessa B

Infraestrutura das ruas M,G

(est 0 a 4+1,45) e H  (est 0 a

18+13,35) Lot Moema Mary

Infraestrutura das ruas A, B,

C, D, E-1 (trecho est  15+3,60

a 16+7,75), Lot Moema Mary

Complementação da Cons-

trução do Canal Beira Mar

Complementação da 

Infraestrutura dos Conjuntos

Padre Pedro (2ª Etapa) e

Antônio Carlos Valadares

Implantação do Centro de

Iniciação ao Esporte - CIE

Reurbanização da Orlinha

da Coroa do Meio- 1ª Etapa

Infrestrutura do Loteamento

Aruana

Complementação da obra de

Pavimentação e drenagem

das Avenidas Caçula Barreto e

Dr Tarcísio Daniel dos Santos

Complementação da Terra-

plenagem, Pavimentação e

Drenagem em vias do Barroso

(trav França e rua 02)

Complementação da Infraes-

trutura (Drenagem e

Pavimentação) de ruas do

Bairro Farolândia

Complementação da Infraes-

trutura da Área Externa dos

16 blocos de Apartamentos

Bairro

17 de

março

17 de

março

Japão-

zinho

Cidade

Nova

Cidade

Nova

Aeroporto

e Atalaia

Santa

Maria

Bugio

Coroa

do Meio

Aruana

Farolândia

Farolândia

Farolândia

Farolândia

Valor Total

(R$)

13.918.195,86

1.050.841,64

1.737.890,65

683.770,60

1.699.368,29

8.789.034,49

 

1.203.180,29

4.882.000,00

349.996,67

13.342.510,86

5.388.005,14

1.079.341,45 

3.230.531,17 

634.383,39

Beneficiários

Pessoas/Obra

3.768

79.000

400

830

1.845

2.480

1.298

8.344

-

1.576

2.000

564

1.608

1.024

Início da

Obra

13/03/2015

11/02/2016

01/06/2017

01/06/2017

01/06/2017

19/02/2018

14/05/2018

03/06/2018

23/04/2018

03/12/2013

15/01/2018

22/01/2018

01/03/2018

14/05/2018

Previsão de/

ou Término

21/12/2018

20/11/2018

16/01/2019

29/12/2018

19/12/2018

18/08/2019

08/02/2019

04/06/2019

24/10/2019

02/01/2019

15/01/2019

23/12/2018

01/03/2019

29/12/2018

(%)

Executado

87%

62%

38%

30%

65%

29%

36%

14%

58%

82%

56%

54%

24%

66%

Nº

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14
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Objeto

Complementação da 

Construção dos 16 blocos

de Apartamentos

Complementação da 

Pavimentação e Drenagem 

no Bairro Atalaia - 1ª Etapa

Complementação da 

Pavimentação e Drenagem 

nos Bairros Atalaia e 

Coroa do Meio

Complementação da 

Infraestrutura da 

Comunidade Pantanal

Infraestrutura da Invasão da 

Terra Dura, Lot Senhor do 

Bomfim e Invasão 

Santa Maria

Manutenção Predial das 

Unidades da Rede Municipal 

de Educação

Bairro

17 de

março

Atalaia

Atalaia e

Coroa 

do Meio

Inácio

Barbosa

Santa

Maria

Diversos

Valor Total

(R$)

1.853.101,25

7.922.490,21

20.215.751,92

3.640.847,56

9.602.893,03

8.874.025,44

Beneficiários

Pessoas/Obra

1.024

5.334

7.667

2.572

8.250

156.000

Início da

Obra

01/06/2015

17/05/2018

02/07/2018

14/05/2018

14/05/2018

09/08/2018

Previsão de/

ou Término

29/12/2018

13/03/2019

24/12/2019

08/02/2019

14/05/2019

08/08/2021

(%)

Executado

22%

7%

4%

50%

9%

5%

Nº

15

16

17

18

19

20

Operações

As atividades da Diretoria de Operações compreendem os serviços na manutenção 

do pavimento (tapa-buraco, recapeamento asfáltico, pavimentação asfáltica, 

terraplenagem), manutenção da drenagem e produção asfáltica (usina).

Tapa-buraco

Item

7

8

9

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

36

37

38

39

40

41

Bairro

Bugio

Capucho

Centro

Cidade Nova

Cirurgia

Coroa do Meio

Farolândia

Getúlio Vargas

Grageru

Inácio Barbosa

Industrial

Jabotiana

Japãozinho

Jardim Centenário

Jardins

José Conrado de Araújo

Lamarão

Luzia

Novo Paraíso

Olaria

Palestina

Pereira Lobo

Porto Dantas

Ponto Novo

Salgado Filho

Santa Maria 

Santo Antônio

Santos Dumont

São Carlos

São Conrado 

São José

Siqueira Campos

Soledade

Suíca

Zona de Expansão

Área (M²)

4.305,30

2.317,90

6.602,06

6.114,04

1.878,15

9.241,49

33.936,83

2.816,07

6.483,70

5.034,35

6.703,33

15.045,43

1.436,92

3.505,00

8.720,53

5.238,12

2.203,10

5.175,63

3.739,19

5.020,67

340,42

2.363,93

17.801,72

11.683,20

4.671,44

12.848,61

5.655,49

36.645,04

868,83

6.016,75

1.805,52

8.089,32

426,81

4.814,10

8.995,89

287.963,21

Item

1

2

3

4

5

6

Bairro

13 de Julho

17 de Março

18 do Forte

Aeroporto

América

Atalaia

Área (M²)

3.135,94

1.552,15

8.407,13

5.597,02

6.894,25

3.831,84

Serviços de Tapa-buracos por Bairro

Total (M²)
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Recapeamento Asfáltico / Pavimentação (Até o Mês De Novembro/2018)

2018 - 17,0 km de vias - Investimento de R$ 2.219.395,73

Usina De Asfalto – Produção Anual De Massa Asfáltica

Massa asfáltica produzida para os serviços de recapeamento e pavimentação:

- 12.814 toneladas

Massa asfáltica produzida para os serviços de tapa-buracos:

- 20.870 toneladas

Manutenções Diversas

Implantação de Defensas Metálicas na Rua Espírito Santo – Bairro Cidade Nova

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.

Importantes licenciamentos - Grandes obras foram licenciadas este ano e, em 

virtude das exigências do Plano Diretor nos Equipamentos de Impacto, alguns destes 

empreendimentos como o Shopping Praia Sul, na Zona de Expansão; o Centro Médico 

no bairro Jardins e o Multiresidencial com 816 unidades no bairro Santa Maria, foram 

submetidos à apresentação do RIV - Relatório de Impacto de Vizinhança, no qual, 

através de suas medidas compensatórias, a cidade será beneficiada com algumas 

obras.

Intervenções demolitórias – Foram realizadas 65 ações demolitórias em áreas 

de domínio público.

Habitação

 Na Diretoria de habitação, dentre as atividades desenvolvidas, destacaram-se:

Bairro 17 de Março

Desenvolvimento de projeto arquitetônico de Unidade Habitacional com tipologia 

de casas sobrepostas totalmente autônomas, a fim de otimizar o uso do lote, 

resultando maior oferta, para atender os Programas Habitacionais Oficias do 

Governo, tendo sido aceito pela  Caixa Econômica Federal. Tipologia que passou a 

ser adotada em todos os projetos dessa Diretoria.

Dez Quadras Remanescentes no Bloco I e II - Elaborado o edital de chamamento 

público, para implantação de 392 unidades habitacionais, com a tipologia de 

casas sobrepostas autônomas. População Beneficiária: 1.321 habitantes (Fonte: 

IBGE 2010 - 3,37 hab. / famílias). Série histórica: 2017- Protocolado pedido, junto 

à Caixa Econômica Federal, de proposta para implantação de Conjunto 

Residencial 17 de março com 206 unidades habitacionais térreas, visando a 

contratação pelo Programa Minha Casa Minha Vida. 

BLOCO II - A (Invasão Mangabeiras) - Proposta Urbanística para implantação do 



Bloco II-A, com 1.102 unidades habitacionais com tipologia de casas sobrepostas 

conjugadas autônomas, para ser submetida a seleção do Programa Pro Moradia 

do Ministério das Cidades. População Beneficiária: 3.713 habitantes (Fonte: IBGE 

2010 - 3,37 hab. / famílias). Série Histórica: 2017 - Protocolado junto ao SPU, 

pedido de cessão gratuita do Bloco II-A, com 810 unidades habitacionais com 

tipologia de casas térreas.

 Bairro Lamarão (Terreno da União vizinho ao Residencial Vitória da Resistência)

Projeto Urbanístico com 385 unidades habitacionais e mercado público, para ser 

incorporado na solicitação de financiamento da Perimetral Oeste, junto ao BID e 

envio ao SPU pedido de cessão gratuita em julho de 2018. População Beneficiária: 

1.297 habitantes (Fonte: IBGE 2010 - 3,37 hab. / famílias).

Iluminação Pública

A Prefeitura de Aracaju é a responsável 

pela manutenção da iluminação pública. 

São 46.770 pontos luminosos e 58.669 

luminárias, distribuídos pelos 40 bairros da 

cidade.
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3.2 - Foco Estratégico 2: Promover o desenvolvimento urbano e econômico 

sustentáveis. SEMA - FUNDAT - EMSURB

MEIO AMBIENTE

O aspecto ambiental dentro dos modelos modernos de governança é fundamental 

para a sustentabilidade do desenvolvimento socioeconômico de uma cidade. 

Conforme conceituação européia (Business School na Espanha) existem 10 (dez) 

dimensões que indicam o nível de inteligência de uma cidade: governança, 

administração pública, planejamento urbano, tecnologia, o meio-ambiente, 

conexões internacionais, coesão social, capital humano e a economia.

A participação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente no Planejamento 

Estratégico culminou com a elaboração do Programa Aracaju Sustentável que visa 

melhorar os aspectos ambientais do município, realizar estudos ambientais e 

principalmente sensibilizar os munícipes na busca de uma relação harmoniosa com o 

meio ambiente. Este é um projeto prioritário pertencente ao Foco Estratégico 2: 

Promover o desenvolvimento urbano e o econômico sustentável. Na primeira etapa, 

que finalizou em Junho, reuniu oito Projetos e na segunda  etapa iniciada no mês de 

julho, contemplou quatro projetos que serão concluídos em dezembro de 2020.

Controle Ambiental 

Em 2018, as equipes do Departamento de Controle Ambiental - DCA deram 

prosseguimento às rotinas de fiscalização em todo o território aracajuano, 

atendendo a um Total de 1.322 fiscalizações, dividindo-se nos seguintes campos de 

atuação: Resíduos Sólidos (405), Áreas de Proteção Permanente - APPs (78), 

Supressão Arbórea (262), Poluição Atmosférica (113), Poluição Sonora (201) e 

Defesa Animal (263).

As demandas se concentram mais nas denúncias de terrenos abandonados, 

descartes irregulares de resíduos, e despejo irregular de efluentes sanitários, que 

correspondem ao maior número de fiscalizações, seguidas pelas vistorias de maus 

No período de 01/01/2018 a 

31/10/2018, foram substituí-

das 20.553 lâmpadas quei-

madas.



tratos e abandono de animais, supressão arbórea, poluições sonoras, atmosféricas e 

agressões a APPs.

Dentro da política de proteção aos animais a SEMA vem desenvolvendo ações 

fiscalizatórias junto aos carroceiros que circulam nas áreas urbanas do município, a 

fim de identificar, além dos descartes irregulares dos resíduos da construção civil e 

volumosos - RCCVs, a situação de integridade dos animais.

Um evento que marcou a participação da SEMA, foi a reunião para o Planejamento do 

Projeto Amigo Carroceiro, que aconteceu no mês de setembro no Conjunto Inácio 

Barbosa e contou com o apoio e iniciativas de instituições como a Ordem dos 

Advogados do Brasil - OAB/SE e diversos órgãos parceiros da prefeitura Municipal de 

Aracaju - PMA. Esta iniciativa dará subsídios para implementação da nova lei dos 

carroceiros que entrará em vigor a partir de 2019.

Participação em reunião da Comissão de Direitos dos Animais para planejamento 

do Projeto Amigo Carroceiro
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Fonte: OAB/SE, 2018

Atividades de Fiscalização

As denúncias da população que chegam à SEMA, por meio de diversos canais de 

comunicação, na estrutura da Ouvidoria Municipal, ou diretamente por telefone, são 

categorizadas da seguinte forma: Poluição sonora (P. sonora), Poluição atmosférica 

(P. Atm.), Defesa Animal (Def. Animal), Resíduos sólidos urbanos (RSU) e Saneamento 

(San), Supressões, e Áreas de Preservação Permanente – APP .

Fiscais da SEMA apuram infrações e crimes ambientais

O DCA conta com 40 fiscais nas ruas de Aracaju aptos a autuar todos os tipos de 

infrações ambientais. Ainda assim, se torna inviável a cobertura total da cidade em 

tempo integral e, por isso, a contribuição dos cidadãos é fundamental. Denúncias 

podem ser realizadas por telefone de imediato, através dos números (79) 3225-

4178 e 3225-4151, para que a equipe de fiscalização possa chegar a tempo no 

flagrante, ou apresentando provas como fotografias ou vídeos na sede da Sema, 

situada na rua Santa Luzia, nº 926, bairro São José.

Demandas de Autorização de Som e do Ministério Público

Na rotina do setor é constante também o atendimento a demandas dos Ministérios 

Públicos - MPs, seja o Federal - MPF ou o Estadual - MP/SE, órgãos encarregados 

pelo exercício do controle externo sobre a Administração Pública onde se inserem as 

questões ambientais. Neste sentido, as demandas dos MPs frente ao setor foram de 

226 em 2017, passando para 241 notificações em 2018 para tomada de 

providências, nos diversos campos de atuação do setor.

Nas questões relativas à autorização de som, houve apenas um pequeno aumento no 

número de autorizações de eventos, emitidas no ano de 2018, sendo até o mês de 

outubro, um total de 507 emissões. Já em 2017, de janeiro a dezembro foram 

emitidas 504 autorizações. 

Fonte: ASCOM/SEMA, 2018
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Série histórica de emissão de Autorização de Som e atendimento ao Ministério 

Público 2017 e 2018 (jan a out)  

Licenças em análise e expedidas até outubro de 2018 

   Fonte: SISGES/DCA, 2018

Licenciamento Ambiental 

O Licenciamento Ambiental de Aracaju é uma das principais atividades operacionais 

da SEMA, que tem por foco a atuação sobre empreendimentos potencialmente 

poluidores. Considerados caso a caso, os empreendedores aracajuanos buscam na 

SEMA as autorizações e licenças para desenvolverem as suas atividades, via de regra 

de cunho econômico.

No contexto do Licenciamento Ambiental, em 2018 a SEMA avançou tecnologi-

camente ao desenvolver a sua plataforma de Licenciamento Online que será 

disponibilizada através do Portal SEMA Online. As funcionalidades do sistema estão 

atualmente em fase de testes e irá possibilitar a emissão do CDL( certificado de 

dispensa de licenciamento). Brevemente os aracajuanos poderão contar com a 

praticidade da ferramenta, sendo poupados da necessidade de se dirigirem ao órgão 

ambiental.

A emissão de licenças ambientais é também atividade que gera receitas recolhidas ao 

Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMMA, que financia diversas atividades 

relacionadas à política ambiental aracajuana. Até outubro de 2018 as licenças 

recolheram um montante de R$ 716.473,95 (Setecentos e dezesseis mil e 

quatrocentos e setenta e reais e novena e cinco centavos).

Geoinformação - AEGEO

A Assessoria Especial de Geoinformação - AEGEO trabalha se utilizando de 

importantes instrumentos de monitoramento ambiental, dando suporte às Fonte: ASCOM

   Fonte: SISGES/DCA, 2018



atividades operacionais da SEMA, a exemplo da geração de mapas para a identificação 

de terrenos, suas delimitações e identificação  dos proprietários, Áreas de Proteção 

Permanente – APPs, corpos d'água, áreas degradadas, mapas para as fiscalizações e 

levantamentos fotogramétricos através do instrumentos como GPS e Drone com a 

utilização de softwares disponíveis e adequados aos equipamentos.

 Aerofotogrametria gerada pela AEGEO mediante uso de drone
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Fontes: AEGEO/ASCOM

Em números, destacam-se nas atividades da AEGEO os 196 mapas com 

identificação de proprietários e 48 mapas relacionadas a APPs aracajuanas; e 51 

mapas elaborados por demanda do Departamento de Licenças Ambientais, além de 

outras demandas residuais totalizando 318 produtos oferecidos pelo setor. 

Atividades e produtos técnicos da AEGEO

Destaca-se, neste ano, a aquisição de um Drone com a finalidade de subsidiar as 

equipes de fiscalização em diagnósticos de aerofotogrametria visualmente mais 

precisos que as imagens de satélite. Atualmente, o Parque Ecológico do Tramandaí 

vem sendo monitorado, visando o devido acompanhamento da área ambiental. 

Agenda Ambiental na Administração Pública – A3p/Sema

Na condição de órgão parceiro do Ministério do Meio Ambiente - MMA desde abril de 

2015, com a assinatura do Termo de Adesão, a SEMA vem dando cumprimento ao 

Plano de Trabalho submetido junto a este instrumento válido até abril de 2020. A A3P 

consiste em um programa de Responsabilidade Socioambiental - RSA voltado ao 

setor público que tem por objetivo a implantação de um modelo efetivo de gestão 

socioambiental nos entes públicos, em quaisquer dos três poderes.

Visando ao bem-estar dos servidores (as) e público visitante, melhorias estruturais 

vêm sendo implementadas, a exemplo de adaptação de banheiros, recursos de 

acessibilidade nas escadarias como plaquetas em braile, piso tátil, manutenção das 

rampas de acesso. Cada um dos andares e das unidades anexas foram dotados 

também de filtros de água potável, adequadas ao consumo conforme parâmetros do 

Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS.

Outros dados de consumo a serem destacados são referentes aos combustíveis, que 

diante da atual conjuntura de instabilidade de preços mereceu atenção no seu uso 

pela atual gestão. Neste sentido, de janeiro a outubro de 2017 a despesa com 

combustíveis foi de R$ 57.257,00 (Cinquenta e sete mil, duzentos e cinquenta e sete 

reais); enquanto no mesmo período de 2018 custou R$ 52.799,00 (Cinquenta e dois 

mil, setecentos e noventa e nove reais). Desta forma, economizou-se neste período 

7,8%, no valor de R$4.458,00 (Quatro mil quatrocentos e cinquenta e oito reais).

Série histórica, com registro de custo em reais (R$) em combustíveis, para uma 

frota de nove veículos.

Fonte: A3P/SEMA
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Outra prática corrente no órgão é o estímulo à reutilização de materiais, visando ao 

prolongamento da vida útil dos mesmos. É em conformidade com este princípio 

integrante da política dos 5Rs( repensar, reduzir, recusar,reutilizar e reciclar) que a 

SEMA estabelece contatos com a Oficina de Papel da EMSURB, para que a equipe 

ofereça oficinas ao público presente durante eventos como a VI Semana do Meio 

Ambiente, ocorrida este ano.

Educação Ambiental

Atividade fim no contexto da política ambiental aracajuana, a EA é operacionalizada 

sob a orientação da Política Municipal de Educação Ambiental - PMEA, Lei 

3.309/2005. A atuação desta equipe abrange genericamente dois campos de 

atuação: EA formal e EA não-formal, que se distinguem entre as atividades 

desenvolvidas no contexto do currículo escolar e aquelas que envolvem 

comunidades, empresas, organizações do terceiro setor e outras instituições que não 

componham redes de ensino formal.

A equipe de educadores ambientais da SEMA desenvolve suas atividades 

considerando o poder da EA como instrumento de transformação da realidade, 

superando o modelo de educação ambiental que visa meramente à “conscientização” 

dos indivíduos.

A  EA abrange genericamente dois campos: Educação Ambiental( EA) formal e EA 

não-formal. Por EA formal se entende todas as ações articuladas junto às Escolas 

Municipais de Ensino Infantil - EMEIs e de Ensino Fundamental – EMEFs  em parceria 

com a Secretaria Municipal da Educação - SEMED, sem deixar de atender por 

demanda às instituições de ensino públicas estaduais, federais e da rede privada, em 

todos os níveis.

As atividades da EA Itinerante se diversificam levando em consideração as 

necessidades específicas do público, as técnicas, métodos e recursos empregados. 

Em termos de público atingido pelas ações de EA, a Coordenação de Educação 

Ambiental registra 22.640 (vinte e duas mil seiscentos e quarenta) pessoas 

diretamente envolvidas nas atividades de acordo com gráfico a seguir.

Estimativa de público atendido em atividades de EA em 2018

Fonte: SISGES

Campanhas educativas desenvolvidas junto à sociedade pela EA/SEMA

No âmbito da educação EA Formal, a SEMA vem trabalhando em constante diálogo 

com a SEMED para atender ao público infanto-juvenil, vinculado às unidades de 

Fonte: ASCOM/SEMA



ensino municipal, contando com um portifólio de atividades planejadas no contexto 

do currículo escolar, proporcionando aos estudantes de EMEIs e EMEFs que tomem 

contato com os espaços naturais conforme uma proposta educativa. 

Os ambientes constantemente visitados são: área de mata ciliar no Inácio Barbosa, 

no polígono do Parque Municipal do Poxim e o Parque Augusto Franco, onde ocorrem 

atividades como a Visita Guiada a Ambientes Urbanos, voltadas ao amplo público 

interessado, abrangendo crianças, adolescentes e universitários; e também a 

Educação Ambiental no Parque, atividade direcionada às crianças em nível de Ensino 

Infantil, onde personagens mágicos apresentam o Horto e a Oficina de Papel aos 

pequenos visitantes. Eventualmente estas atividades estão disponíveis para atender 

também às crianças atendidas pelos CRAS, que também propõem algumas 

atividades em campo.
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Fonte: ASCOM/SEMA

Arborização Urbana

O programa anual de plantio é uma das metas gerais do Plano Municipal de 

Arborização Urbana. Em cumprimento à programação estabelecida para o ano de 

2018, o plantio foi realizado em diversos locais da capital entre os meses de março e 

outubro, sendo suspenso em Novembro em decorrência do período seco.

O plantio ocorreu em 11 avenidas, 05 escolas públicas, 03 praças e 11 comunidades 

totalizando 551 mudas plantadas pela equipe e 462 mudas plantadas pela 

comunidade considerando as doações diretas. As comunidades atendidas localizam-

se nos bairros América, Cidade Nova, Jabotiana, Grageru, Bugio, Japãozinho, Robalo, 

Santa Maria, Aeroporto, Jardins, Porto Dantas, São José, Farolândia, Luzia, Industrial, 

Siqueira Campos, 17 de Março e Coroa do Meio. 

Quantitativo de mudas de árvores plantadas e doadas até outubro de 2018

Fonte: Setor de Arborização/SEMA

Para atendimento da demanda o planejamento de plantio foi dividido em duas 

etapas: revitalização de avenidas e o programa “Aracaju mais verde: Plante com a 

Gente”. 

Revitalização da arborização de avenidas na capital

Considerando a atual situação da arborização do município, que necessita 

urgentemente ser renovado, esse ano (2018), definiu-se como meta no âmbito do 

Planejamento Estratégico da Prefeitura de Aracaju, a requalificação da arborização 

das principais avenidas da cidade. 
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Mudas de grande porte adquiridas pela  SEMA  por compensação ambiental para 

requalificação da arborização de avenidas na capital

Fonte: Setor de Arborização/SEMA

Ponto muito importante a ser destacado no contexto do Plano Municipal de 

Arborização - PMARB é a progressiva estruturação do Horto Municipal do Parque da 

Sementeira. É esta a estrutura que viabiliza a produção tanto das mudas de espécies 

arbóreas quanto as ornamentais empregadas também no paisagismo dos 

logradouros públicos da cidade

Programa Aracaju Mais Verde

A Secretaria do Meio Ambiente criou o programa “Aracaju mais verde: Plante com a 

gente”, que tem como objetivo principal levar toda logística operacional de plantio 

para a comunidade solicitante, como escolas, associações, praças e etc, desde que o 

cidadão ou grupo solicitante assuma a manutenção da muda plantada irrigando a 

muda periodicamente até o seu estabelecimento.

Nas 11 comunidades atendidas foram plantadas mudas de espécies florestais 

nativas dando preferência as espécies frutíferas como: Jabuticaba, Cajueiro, Pitanga, 

Pitomba, Araçá, Jenipapo dentre outras. O plantio foi realizado de forma educativa 

com a participação da comunidade passando orientação técnica para manutenção da 

muda e na oportunidade foram distribuídos regadores como forma de incentivo.

Algumas das comunidades atendidas pelo Programa Aracaju mais Verde

Fonte: ASCOM/SEMA

Produção de mudas ornamentais 

Esse ano foram produzidas 95.216 mil mudas de espécies ornamentais que 

abasteceram o paisagismo da cidade. 

Produção de mudas florestais 

Além das ornamentais também foram produzidas dentro do Horto 6.233 mudas que 

estão sendo preparadas com condução e rustificação para plantio dos próximos anos, 

considerando que uma muda apta ao plantio em áreas urbanas deve permanecer 

dentro do viveiro por pelo menos dois anos. O objetivo é tornar a produção de mudas 

florestais para arborização urbana da cidade auto-sustentável. 

Termo de Cooperação com o Sergipe Parque Tecnológico - SERGIPETEC

Dentro das instalações da BIOFÁBRICA do SERGIPETEC, objeto de termo de 

cooperação técnica entre a SEMA e o SERGIPETEC já foram produzidas 12.415 

mudas de espécies florestais e que no momento encontram-se em fase de 

rustificação e desenvolvimento dentro do viveiro.  
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FORMAÇÃO PARA O TRABALHO

A Fundação Municipal de Formação para Trabalho - FUNDAT, tem como política a 

formação para o Trabalho, através da qualificação, especialização, atualização e 

aperfeiçoamento de jovens e adultos, intermediando a criação e/ou promovendo a 

oferta de cursos profissionalizantes, objetivando a inserção do cidadão no mercado 

de trabalho, bem como a geração de renda e, ainda, no fomento, estímulo e apoio a 

práticas empreendedoras.

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 Fundaçãoapresentando em 2018 os seguintes 

resultados:

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.

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

- Instituto Federal de Sergipe – IFS

- Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC

Programa

Mais Qualificação

Total

Sub-Programa

PRONATEC/BSM-MDS

PRODETUR

Programa de Gratuidade

Cursos Livres

Programa Alimento Seguro

Oficnas/Palestras/Seminarios/Workshops

com e sem Parcerias

Nº de Qualificados/Capacitados

-

-

30

3.426

1.043

270

4.769

Fonte: DIRFOP – Diretoria de Formação Profissional/Fundat

Fonte: DIRFOP – Diretoria de Formação Profissional/Fundat

Aluno da Fundat 

Capacitado no Curso de 

Técnicas Básicas de Pintura 

em Tecido, realizado na 

Unidade de Qualificação 

Profissional do Bairro 

Santos Dumont.

Programa Mais Qualificação

Foto: Caroline Matos, via ASCOM/FUNDATFoto: Caroline Matos, via ASCOM/FUNDATFoto: Caroline Matos, via ASCOM/FUNDAT
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Turma do Curso de Nr-20, ofertado pela Fundat e Ministrado no CEINFA – Centro de 

Integração da Família no Bairro Olaria

Local de Realização do Programa

Foto: Caroline Matos, via ASCOM/FUNDAT

Série Histórica do Programa

Número de Pessoas Capacitadas por Programa

Ano

2016

2017

2018

Total

N°

1

2

3

4

5

6

7

Pronatec

339

256

-

PSG

576

416

30

Fonte: DIRFOP – Diretoria de Formação Profissional/Fundat

Fonte: DIRFOP – Diretoria de Formação Profissional/Fundat

Cursos Livres

7.188

2.271

3.426

Prodetur

-

425

-

Outros (ofic/palest

seminários)

5.595

1.746

1.313

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”

Total de

Capacitados

13.698

5.114

4.769

23.581

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

1. Grageru

2. Salgado Filho

3. 13 de Julho

4. Jardins

5. São José

6. Luzia

7. Centro

8. Suíça

9. Farolândia

10. Jabotiana

11. Ponto Novo

12. Atalaia

13. Cirurgia

14. Pereira Lobo

15. Inácio Barbosa

16. Siqueira Campos

17. Aeroporto

18. Getúlio Vargas

19. São Conrado

20. Santo Antônio

21. José Conrado

22. Coroa do Meio

23. 18 do Forte

24. Novo Paraíso

25. Palestina

26. Bugio

27. Industrial

28. 17 de Março

29. Cidade Nova

30. América

31. Santos Dumont

32. Jardim Centenário

33. Lamarão

34. Soledade

35. Capucho

36. Olaria

37. Japãozinho

38. Santa Maria

39. Porto Dantas

40. Z. de Exp. Urbana

Fonte: Rev. Saúde Pública 2015;49:5 | PMA/SEPLOG/COGEPLAN

Bairros

1

2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2021

22

23

24

25
26

27

28

29

30

3132

33

34

35

36

37

38

39

Itaporanga 

D’Ajuda

São Cristóvão

Barra dos

Coqueiros
Nossa Senhora

do Socorro

Oceano Atlântico

N

S

LO

40
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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. 

Instituições Parceiras

Fonte: DIRFOP – Diretoria de Formação Profissional/Fundat

É através das suas unidades e dos espaços físicos encontrados nas Instituições 

Parceiras, que a Fundat disponibiliza uma diversidade de cursos de capacitação, 

qualificação e aperfeiçoamento profissional nos mais diversos eixos tecnológicos, 

quais sejam: Gestão e Negócios, Informação e Comunicação, Desenvolvimento 

Educacional e Social, Produção Alimentícia e Produção Cultural e Design, os quais 

efetivamente preparam o cidadão aracajuano para o mercado de trabalho.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Nosso Lar de Assistência à Infância 

Instituto Rahamim

Casa Batista de Amizade

Igreja Batista Memorial

Associação dos Moradores Pro Melhoria e Defesa do Conjunto Bugio - AMPMDB

Associação Centro de Integração da Família - CEINFA

Associação de Moradores e Produção e Desenvolvimento Social e Cultural de Aracaju

Associação Lar Infantil Cristo Redentor - LICRE

Projeto Esperança

Aposentados e Pensionistas da Previdência Social e Idosos em Sergipe

Oratório de Bebé

Associação 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

Programa 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. 

As atividades do programa são desenvolvidas em parceria com renomadas 

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

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

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

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

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

Nessa perspectiva, no ano de 2018, o programa capacitou 2.190 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. 

Em 2018, foram formalizados 112 empreendedores individuais, sendo 

encaminhadas para análise das instituições financeiras, diversas propostas de 

créditos perfazendo um valor total de R$ R$ 81.417,00 (oitenta e um mil 

quatrocentos e dezessete reais). 

Ações Desenvolvidas para Fomento ao Empreendedorismo 

Programa

Mais Renda

Ações

Empreendedorismo

Credpovo

Fonte: DIREC – Diretoria de Empreendedorismo e Cooperativismo/Fundat

Sub-Programa

Formalização MEI

Oficinas, Palestras/Seminários/Workshop

Valor das propostas encaminhadas

para análise

Beneficiados

e Valores

Trabalhados

112

2.190

RS 81.417,00
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5ª Edição do encontro de empreendedores de Aracaju – fortalecimento do MEI - 

Micro Empreendedor Individual, realizado no Instituto Nosso Lar – Bairro Orlando 

Dantas

6ª Edição do Encontro de Empreendedores de Aracaju – Fortalecimento do MEI, 

realizado no Instituto Rahamin – Bairro Santa Maria

Foto: Caroline Matos via ASCOM/FUNDAT

Foto: Caroline Matos via ASCOM/FUNDAT

Série Histórica do Programa

Ano

2016

2017

2018

Empreendedorismo CREDPOVO

Fonte: DIREC – Diretoria de Empreendedorismo e Cooperativismo/Fundat

Formalização

Mei

113

80

112

Programa 

Alimento Seguro

625

200

-

Oficinas, Palestras

 e/ou Seminários

5.595

1.596

2.190

Valor Das Propostas

Encaminhadas (R$)

-

12.500,00

81.417,00

Valor Das Propostas

Aprovadas (R$)

-

-

29.683,66

Ações Desenvolvidas para Fomento do Empreeendedorismo

Local de realização do programa

As ações relacionadas a Formalização do MEI, bem como aquelas que demandam a 

formatação de propostas financeiras para encaminhamento e análise das 

instituições, acontecem na Sede da Fundat. 

Locais de realização das ações de empreendedorismo
Nº Ordem

1

2

3

Local

Unidade Sede da Fundat

Unidades de Qualificação Profissional da Fundat

Instituições Parceiras

Endereço

Rua Pacatuba nº 104 – Centro

Diversos Bairros da capital (ver Tabela 4)

Diversos Bairros / Mercado municipal

Fonte: DIREC – Diretoria de Empreendedorismo e Cooperativismo/Fundat
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Nº de Ordem

1

2

3

4

5

6

Instituição

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

Universidade Federal de Sergipe

Banco do Estado de Sergipe S.A. – BANESE

Junta Comercial do Estado de Sergipe

Banco do Nordeste do Brasil S/A

Vigilância Sanitária

Foto: Marco Vieira/SECOM PMA

Parceiros do Programa

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 

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; encaminhar interessados a profissionalização; 

conduzir na melhor preparação do cidadão/candidato a cada vaga ofertada; realizar 

estudos estatísticos, manter registros sobre empregabilidade no município de 

Aracaju e coletar informações junto a empresas parceiras no tocante a realização de 

cursos os quais possam qualificar a população a uma melhor preparação para o 

mercado de trabalho. É também atribuição da Agência do Trabalhador, promover a 

emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS.

Serviços ofertados
Programa

Mais

Trabalho

Agência do

Trabalhador

Total

945

3.295

314

6.228

2.227

11.145

153

39,76%

Vertente/Beneficiado

Vagas Captadas

Pessoas Encaminhadas

Pessoas empregadas

Emissão de CTPS

Currículos Eventos

Currículos no balcão de atendimento

Empresas Parceiras

(%) de empregabilidade

Sub-Programa

Fonte: DIREC – Diretoria de Empreendedorismo e Cooperativismo/Fundat

Série Histórica do Programa/Serviços Ofertados

Participação da Fundat com o serviço de cadastro de currículo, na Feira de 

Empregabilidade da UNIT

Fonte: DIREC – Diretoria de Empreendedorismo e Cooperativismo/Fundat

Fonte: DIREC – Diretoria de Empreendedorismo e Cooperativismo/Fundat
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Nº Ordem

1

2

3

Local

Unidade Sede da Fundat

Unidade de Qualificação Profissional “Santa Maria”

Shopping Rio Mar

Endereço

Rua Pacatuba nº 104 – Centro

Rua B-6, nº 1 – Bairro Santa Maria

Fonte: DIREC – Diretoria de Empreendedorismo e Cooperativismo/Fundat

Local de Realização do Programa

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 à gestão orçamentária, com base no Plano Plurianual da Prefeitura de 

Aracaju a dotação orçamentária definida para a FUNDAT, em 2018 foi R$ 

5.686.380,00 (cinco milhões seiscentos e oitenta e seis mil trezentos e oitenta 

reais),os quais foram utilizados nas despesas destinadas à manutenção da máquina 

administrativa, inclusive para despesas com pessoal, também conhecida como 

Despesas de Custeio. 

Recursos Financeiros Movimentados / Série Histórica da Gestão Orçamentária
Programa de Controle

Capacitação e qualificação profissional

Apoiar micros e pequenos empreendedores

Apoio às Unidades Produtivas

Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral

Intermediação Profissional

Pagamento de pessoal da Fundat

Total

Fonte: DIRAF – Diretoria Administrativa e Financeira/ Fundat

*2018 até Outubro

2016

R$ 894.693,68

R$ 46.814,76

R$ 91.581,32

R$ 1.543.421,21

R$ 24.224,38

R$ 3.006.025,68

R$ 5.606.761,03

2017

R$ 659.425,36

R$ 20.071,62

R$61.243,54

R$774.074,96

R$17.582,02

R$ 2.552.657,76

R$ 4.085.055,26

2018*

R$ 553.678,24

R$ 38.531,65

R$ 88.333,46

R$ 2.159.679,04

R$ 25.760,09

R$ 2.363.923,28

R$ 5.229.905,76

Serviços Urbanos

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos – EMSURB, empresa pública prestadora 

de serviços, que tem como objetivo planejar e coordenar as atividades desenvolvidas 

no Município de  Aracaju,  referentes à limpeza pública, gestão dos espaços públicos e  

coordenação do abastecimento. 

Fiscalização

A fiscalização da Assessoria de Controle Interno - ASCIN da EMSURB atua em campo, 

exercendo seu poder de polícia, fiscalizando estabelecimentos e afins que estejam 

utilizando o espaço público indevidamente ou com qualquer outra situação irregular 

que seja de competência dos serviços desta Empresa Pública.

Dentre as atividades realizadas por esta assessoria no exercício de 2018, destacam-

se : 

Fiscalização de ambulantes em vias públicas;

Fiscalização de bar utilizando indevidamente espaço público;

Fiscalização sobre multas recebidas por motoristas da EMSURB;

Fiscalizações de poda em vias públicas, terrenos e afins;

Investigação sobre negócios ilegais por parte de funcionário de Cemitério.

Ouvidoria

A ouvidoria atua no diálogo entre o cidadão e a Administração da EMSURB, de modo 

que as manifestações decorrentes do exercício da cidadania provoquem contínua 

melhoria dos serviços prestados pela empresa, cuja atuação neste exercício está 

demonstrada nos gráficos da página seguinte.

Foram registradas 411 manifestações, onde 290 manifestações foram atendidas e 

121 encontram-se em andamento; No dia 31/07/2018, a Ouvidoria da Emsurb 

iniciou, em fase de experiência, o uso da plataforma COLAB. No primeiro trimestre de 

uso desta plataforma, foram registradas 207 demandas dos cidadãos aracajuanos. 
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Classificação das Manifestações Gráfico de Resolutividade

Reclamação

Denúncia

Solicitação

Manifestações em Andamento

Manifestações Atendidas

21,43%

2,04%

76,53%

12,33%

87,67%

Tecnologia da Informação 

Encontra-se em fase de conclusão a instalação da Rede Wi-Fi no Parque Augusto 

Franco (Parque da Sementeira); Está em fase de planejamento o projeto de 

Informatização dos Cemitérios.

Planejamento e Gestão 

Responsável pelos projetos da Emsurb no Planejamento Estratégico da PMA; P15 – 

Manejo e Tratamento Sustentável 

dos Resíduos com a construção do 

primeiro ecoponto; P16 - Destinação 

Final dos Resíduos Sólidos e P21 – 

Parque da Sementeira – Opção de  

Lazer na Cidade. Realizou a compila-

ção das informações para o relatório 

de gestão; e atuou na construção do 

planejamento orçamentário.
Foto do Ecoponto de Ana Lícia Menezes– Localizado no Bairro Industrial

Arrecadação 

Contabiliza, até os dias atuais: 3.456 permissionários; Instituído, em 19 de Julho de 

2018, o Parcelamento dos Débitos de Permissionários Públicos, através da 

Resolução Nº 004/2018. Os parcelamentos somente serão efetivados mediante 

assinatura do Termo de Confissão de Dívida entre a Emsurb e o permissionário; 

Instituído, em 31 de Julho de 2018, do Programa de Regularização de Débitos 

Vencidos não tributários, através da Resolução Nº 005/2018. O Programa objetiva 

oferecer aos permissionários inadimplentes condições especiais, com desconto de 

juros e multa, para regularizar sua situação financeira junto à Emsurb.

Resumo da Arrecadação Referente aos Anos 2017 e 2018
Mês

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total

2016

175.260,51

181.963,06

222.134,59

188.265,06

217.080,81

155.399,45

178.853,16

188.815,85

159.033,19

165.829,35

170.419,40

188.607,67

2.191.662,10

2017

172.695,13

158.433,07

214.495,82

185.257,81

185.732,82

188.603,04

217.352,00

267.853,89

283.594,93

326.839,14

269.152,61

261.878,78

2.731.889,04

2018

     318.892,71

219.630,21

272.802,70

213.773,50

212.195,96

283.303,37

264.048,68      

287.252,10      

243.610,99

                       - 

                        - 

                        -   

2.315.510,22

No Parque Augusto Franco  ocorreram Instalação de rampas de acessibilidade nas 

calçadas externas do parque; Melhoria dos banheiros com reparos nas instalações 

hidráulicas, elétrica, além de várias avarias no telhado e em parte da alvenaria; 

Reforma dos viveiros e do bebedouro para os patos; Reparo nos buracos da cerca do 

parque; Reforma das partes elétricas, hidráulicas e física dos quiosques; Melhoria na 

guarita principal onde foram realizados reparos nas instalações elétricas, hidráulica, 

Fonte: EMSURB
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bem como no telhado e na parte de alvenaria; Substituição de lâmpadas queimadas e 

reparo na estrutura das luminárias e postes danificados, com a substituição de 

lâmpadas substituídas; Substituição da placa de comunicação da entrada do parque.

Operações

A Diretoria de Operações de Limpeza- DIROP, em 2018, Intensificou o serviço de 

limpeza de canais, passou a trabalhar com 31 novos caminhões coletores e com o 

serviço de poda produziu 2.769,15 toneladas.

O cata-treco ganhou repercussão após contratação de carro de som. O serviço foi 

ampliado, sendo realizado quatro vezes por semana: segundas, terças, quintas e 

sextas.

Limpeza de Canais

Serviços de Poda

Fotos de Felipe Goettenauer

Destaca-se também:

40 (quarenta) pontos de descarte transformados em áreas com paisagismo, a 

exemplo da Rua Alagoinhas no Bairro Cidade Nova:

Antes Depois

Espaços Públicos e Abastecimento 

Este ano, através da Diretoria de Espaços Públicos e Abastecimento - DIREPA foi 

intensificado e ampliado o trabalho de controle e fiscalização de ambulantes e food 

Trucks nas praças da cidade, a exemplo da Alda Teixeira, no Jardins, e Antônio Teixeira, 

na Jabotiana. O comércio irregular foi combatido e monitorado nos Calçadões no 

Centro de Aracaju, redondezas do HUSE, entorno do Mercado Central, entrada das 

Malvinas e no bairro Jabotiana. Em março deste ano a Emsurb também iniciou o 

levantamento cadastral do comércio ambulante na Zona de Expansão.

O Centro de Artesanto Chica 

Chaves foi reformado e recebeu 

novos permissionários.
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Destacaram-se ainda:

Remoção de 108 engenhos publicitários que estavam irregulares ou que os 

proprietários estavam com dificuldades de regularizar;

Iniciado o processo de cadastramento dos carroceiros que circulam pelas vias da 

capital, em parceria com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito 

(SMTT);

Ampliação do processo de transformação e reestruturação das feiras livres da 

capital. Até o momento, 20 feiras foram beneficiadas com as mudanças, a exemplo 

dos bairros 18 do Forte, Bugio, Lamarão, Dom Pedro, Castelo Branco, Costa Nova, Sol 

Nascente, São Carlos, Orlando Dantas e Suíça.

               

3.3 - Foco  Estratégico 3: Promover o desenvolvimento humano e social.

SEMED - SMS - SEMFAS - FUNCAJU - SEJESP

EDUCAÇÃO

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

escolas, foram implementados programas e projetos articulados com os setores da 

Secretaria Municipal da Educação (Semed) e demais Secretarias Municipais no de-

senvolvimento de ações pautadas em princípios democráticos, com a participação 

representativa dos profissionais da educação, dos pais, dos alunos e da sociedade 

civil.

Ações Pedagógicas

Ÿ Programa: Desenvolvimento da Educação Infantil

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

oferta em educação infantil 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 Censo Escolar 2014, 2015, 2016 e 2017 e 2018 - MEC/INEP, a rede municipal de 

ensino de Aracaju vem ampliando a oferta na educação infantil, especificamente na 

creche conforme dados do gráfico 1. Essa ampliação se deu pela realização do 

reordenamento de espaços para atendimento a essa modalidade de ensino.

Matrícula na Educação Infantil - Creche - 2015 a 2018

Fonte: MEC/INEP

Com o intuito de garantir que o trabalho pedagógico proporcione os direitos da 

criança, a SEMED vem realizando capacitações abrindo espaços para práticas de teor 

terapêutico, com foco na harmonização e integração dos grupos acolhidos. As 

atividades foram adaptadas ao longo do ano a cada encontro, de acordo com a 

temática proposta e as características de cada grupo.

2014 2015 2016 2017 2018
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1.612 1.628

2.030

2.301 2.352
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- Estudos para a Base Nacional Comum Curricular-BNCC e Elaboração do Currículo 

da Rede, com consulta à comunidade, estando ainda em processo de debate com 

técnicos do Semed e estudiosos externos a esse Órgão. 

- Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC)-A Secretaria Municipal 

da Educação de Aracaju aderiu ao Pacto somente no ano de 2017, e com apenas um 

ano de atuação do PNAIC, na Rede, resultados visíveis foram percebidos já no início da 

formação, que envolveu 111 (cento e onze) professores do ensino fundamental e 58 

(cinquenta e oito) professores da Pré-Escola, além de Coordenadores Pedagógicos e 

Diretores de escolas, em encontros formativos presenciais realizados no período de 

12 de maio a 04 de julho de 2018.

 Encontro formativo -PNAIC

Fonte: Acervo pessoal Semed/COEF

- Programa Mais Alfabetização - O PMALFA está presente em 33 (trinta e três) 

escolas da rede municipal de Aracaju, distribuídas pelas 8 (oito) regiões educacionais, 

e conta com a participação de 49 (quarenta e nove) assistentes de alfabetização nas 

79 (setenta e nove) turmas de 1º anos e 81 (oitenta e uma) turmas de 2º anos, 

envolvendo 160 (cento e sessenta) professores, cujo resultado certamente 

impactará em aproximadamente 3.200 (três mil e duzentos) estudantes. A  

Semed organizou e desenvolveu 5 encontros formativos com professores, 

assistentes de alfabetização e coordenadores pedagógicos.

Ÿ Programa: Desenvolvimento do Ensino Fundamental     

A rede municipal de ensino possui 44 (quarenta e quatro) escolas que atendem ao 

ensino fundamental do 1º ano 9º ano, com uma matrícula inicial, em 2018, de 17.439 

alunos. 

No ano de 2018 a SEMED desenvolveu várias ações destacando-se:

Evento Objetivo/ Tema N°de Participantes

Contribuir com a qualidade do 

trabalho pedagógico das escolas com 

atendimento à Educação Infantil 

(Creche e Pré-escola) e, considerando 

a perspectiva da elaboração de um 

Referencial Curricular para Educação 

Infantil.

Diagnóstico da aprendizagem e 

desenvolvimento da criança numa 

abordagem pedagógica.

Melhoria da articulação dos trabalhos 

entre a equipe diretiva com o trabalho 

pedagógico (coordenadores e 

professores), em prol da criança e das 

suas experiências nos espaços da 

escola.

Planejamento Pedagógico da 

Educação Infantil 2018.

Análise pedagógica da relação entre 

os planejamentos e a rotina. 

Atividades a serem desenvolvidas nas 

Creches.

31 coordenadores pedagógicos

44 coordenadores pedagógicos 

das escolas que atendem 

Educação Infantil.

36 coordenadores pedagógicos, 

33 diretores

211 professores e 

coordenadores pedagógicos

175 professores e 

coordenadores pedagógicos da 

educação infantil

21 pessoas

IV Encontro com 

Coordenadores 

Pedagógicos

V Encontro de 

Coordenadores 

Pedagógicos

VI Encontro de 

Coordenadores 

Pedagógicos e Diretores 

I Encontro Pedagógico de 

Professores para 

Planejamento Pedagógico

II Encontro para 

Planejamento Pedagógico

II Encontro  com 

Cuidadores de Creche
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Encontro formativo -Programa Mais Alfabetização

Fonte: Acervo pessoal Semed/COEF

- O Programa Nacional do Livro Didáticos -O PNLD - na Semed atuou de forma 

intensa e direta junto às escolas para assegurar que nenhum estudante matriculado 

na Rede ficasse sem livro didático no ano letivo de 2018, promovendo o 

remanejamento de livros entre escolas, sendo 1046 (um mil e quarenta e seis) entre 

as escolas da própria rede e 1004 (um mil e quatro) entre as escolas da rede estadual 

e outras redes municipais de ensino do estado, contabilizando um total de 2.050 (dois 

mil e cinquenta) unidades de livros remanejados, beneficiando, assim, 30 (trinta) 

escolas municipais.

- Projeto Aula Digital - Na primeira quinzena de julho do corrente ano, ocorreu a 

entrega da Maleta Digital - kit tecnológico, contendo notebooks, tablets, projetor e 

tela de projeção - às unidades de ensino que compõe o primeiro grupo de escolas 

participantes.       

- Análise e divulgação dos resultados do IDEB -2017

Em julho de 2018, com a divulgação pelo Instituto de Análises e Pesquisas 

Educacionais – INEP/MEC do resultado preliminar das proficiências da Prova Brasil e 

IDEB 2017, apresentados nos gráficos a seguir. A Semed manteve contato com os 

diretores e coordenadores das escolas municipais, para apresentação e análise dos 

resultados obtidos, visando a reflexão e planejamento do trabalho pedagógico para 

possíveis intervenções para melhoria do desempenho escolar dos alunos do ensino 

fundamental. Os dados do IDEB nos anos iniciais, apontam avanços nos indicadores, 

elevando de 4,3 em 2015 para 4,6 em 2017, alcançando assim a meta projetada. Nos 

anos finais os dados também apresentaram avanços elevando de 3,4 em 2015 para 

3,7 em 2017, mas não atingiu a meta projetada.

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica- IDEB/ Rede Municipal de Aracaju -       

2005-2017

Fonte: MEC/INEP

Fonte: MEC/INEP

IDEB Observado

Meta Projetado

2005 2007 20152013 201720112009

IDEB Observado

Meta Projetado

2005 2007 20152013 201720112009

Anos Iniciais

Anos Finais
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Matemática Português

Matemática Português

Os resultados da Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – Prova Brasil que en-

volveu alunos do 5º e 9º ano do ensino fundamental, matriculados na rede municipal 

de ensino, apontam um avanço nas proficiências em língua portuguesa nos anos 

iniciais e em língua portuguesa e matemática nos anos finais, conforme gráficos.

Prova Brasil - Resultado Proficiência Língua Portuguêsa e Matemática - 2011 - 

2017 - Rede Municipal de Ensino

Anos Iniciais

Anos Finais

2015

2015

2013

2013

2017

2017

2011

2011

Ÿ Programa: Educação Especial

Atualmente a rede conta com aproximadamente 600 matrículas em educação 

especial, distribuídas em todos os níveis e unidades de ensino da nossa cidade. Os 

diagnósticos médicos variam de deficiências físicas (motoras, visuais, auditivas ou 

múltiplas) ou mentais, a transtornos globais do desenvolvimento, condições 

sindrômicas variadas, entre outros.  

Para um melhor atendimento ao aluno com deficiência, durante o ano de 2018, a 

Semed  dentre outras ações,  promoveu:

- Capacitação para profissionais de 

apoio à educação especial, com a 

presença de 120 profissionais, em dois 

momentos e carga horária total 

de120h.

- Curso Básico de Estimulação Precoce para crianças com deficiência: curso 

realizado para 50 professores, com carga horária total de21h.

Fonte: COESP/Semed

Fonte: COESP/Semed Fonte: COESP/Semed
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-A Semed desenvolveu junto aos intérpretes e instrutores da Língua Brasileira de 

Sinais o Projeto “Libras na Escola”, projeto de intervenção, acompanhamento e 

orientação junto às escolas da rede para transmissão e ensino de LIBRAS para a 

comunidade escolar, bem como para disseminação da cultura surda entre ouvintes. 

Atualmente 8 intérpretes estão acompanhando alunos em escolas e outros 4 

profissionais estão desenvolvendo o projeto nas outras unidades da rede.

A rede municipal de educação dispõe de 74 unidades, sendo que 30% delas estão 

equipadas com salas de recursos multifuncionais. Estas salas estão distribuídas nas 

8 regiões, de modo a garantir que todo aluno que necessite de atendimento em sala 

de recurso seja atendido.  Aproximadamente 350 alunos são atendidos em salas de 

recursos com frequências semanais que variam de caso a caso.

Frente ao desafio de garantir o acesso e a permanência de crianças e adolescentes 

com deficiência no ensino público, a Semed assumiu o compromisso com propostas 

de intervenção e reflexão sobre a temática. Dentre as ações realizadas destacam-se 

os projetos Arte e Inclusão – Esquete “Ai meu coração!” e “Vamos falar sobre 

emoções?” idealizados a partir da necessidade de proporcionar aos alunos da rede 

municipal um momento de reflexão para perceber a si mesmo e ao outro de forma 

positiva, possibilitando o respeito às diferenças e a mudança de atitudes.

Projeto: Arte e Inclusão – 

Esquete “Ai meu coração”

Fonte: COESP/Semed

Ações Administrativas

Ÿ Modernização Tecnológica

- Matrícula Online

Com o objetivo de democratizar o acesso e modernizar o processo de matrícula da 

rede municipal de ensino de Aracaju, foi lançado no início de 2018 a matrícula por 

meio digital, facilitando o processo de matrícula na rede.

Portal Matrícula Online

Fonte: Semed/Ascom

-  Implantação da fibra ótica para atendimento às unidades de ensino de Aracaju

A Prefeitura Municipal de Aracaju,em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de 

Sergipe firmou em 2018, Termo de Compartilhamento de fibra ótica, tendo como um 

dos seus objetivos  disponibilizar  internet de alta velocidade  nas escolas da rede 
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municipal de Aracaju, proporcionando ações pedagógicas inovadores e eficientes, 

além de colaborar com  a modernização da  gestão administrativa nas unidades de 

ensino.

- Renovação do parque tecnológico da Secretaria Municipal da Educação

Com o objetivo de assegurar a modernização tecnológica que vem sendo 

implementada na rede municipal de ensino de Aracaju, a Semed adquiriu em 2018, 

151 (cento e cinquenta e um) computadores, 24 (vinte e quatro) impressoras, 6 (seis) 

scanners e 90 (noventa) nobreaks. Os equipamentos atenderam as unidades de 

ensino e a estrutura administrativa da Semed.

Ÿ Revitalização da Gestão Democrática

Consolidando a gestão democrática na rede municipal, no mês de outubro de 2018 

foram realizadas as eleições para escolha dos novos representantes dos Conselhos 

Escolares, mandato 2018 a 2021. O Conselho Escolar é órgão colegiado que, 

conjuntamente com a equipe diretiva, delibera, executa e fiscaliza as questões 

administrativas, financeiras e pedagógicas da escola. 

Fonte: Semed/Ascom

Dando continuidade ao 

processo da gestão 

democrática na rede 

municipal, durante os 

meses de novembro e 

d e z e m b r o  d e  2 0 1 8 

iniciou, com o curso de 

formação para gestores, 

o processo para eleição 

das equipes diretivas 

das unidades de ensino 

da rede municipal, com 

eleição prevista para o 

dia 19 de dezembro do 

corrente ano.

- Curso para certificação gestores

Fonte: Semed/Ascom

- Eleição Equipe de Gestores

Fonte: Semed/Ascom

- Eleição Conselhos Escolares
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- Atendimento Infraestrutura Física da rede municipal

O convênio de manutenção física da rede municipal, celebrado com a Empresa 

Municipal de Obras e Urbanização-Emurb atende as escolas da rede com serviços de 

revisão de cobertura, revisão hidrossanitária, revisão de esquadrias de madeira, 

revisão elétrica, adequação de banheiros e pintura.

Desde seu início, durante o ano de 2018, foram atendidas 66 % das unidades de 

ensino da rede municipal. O total gasto, aproximadamente, até a presente data com 

os serviços de manutenção prestados nas escolas foi de R$1.588.415,11 (um milhão 

quinhentos e oitenta e oito mil quatrocentos e quinze reais e onze centavos).

- Execução serviços de infraestrutura nas escolas da rede

Fonte: Semed/DAF

- Inauguração da Escola de Ensino Fundamental no bairro 17 de março.

Em 10 de maio de 2018, foi inaugurada a EMEF José Souza de Jesus, no bairro 17 de 

março, com capacidade para ofertar 450 vagas nos anos iniciais do ensino 

fundamental. 

- Inauguração da escola no 17 de março.

Fonte: Semed/DAF

- Programa Nacional de Merenda Escolar

Durante todo o ano letivo foram realizadas visitas de fiscalização pela equipe técnica 

de nutricionistas e estagiários da SEMED, visando o controle de qualidade do serviço 

de alimentação escolar; realização de Avaliação Antropométrica de estudantes; 

realização de teste de aceitabilidade, que tem por objetivo verificar a satisfação dos 

alunos em relação ao cardápio oferecido no ensino fundamental.

- Resultados dos testes de aceitabilidade por unidade escolar

Fonte: Semed/COAE
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SAÚDE

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) gerencia o Sistema Único de Saúde da capital, 

planejando, formulando, supervisionando e executando políticas de saúde pública, 

tais como atividades médicas, paramédicas, odontológicas e fornecimento gratuito 

de medicamentos básicos para a população. Também é função da Secretaria de 

Saúde coordenar os serviços das vigilâncias sanitária e epidemiológica, bem como 

realizar pesquisas médicas-sanitárias e executar outras atividades de sua 

competência.

O Município de Aracaju, tem como responsabilidade, garantir a oferta de serviços de 

saúde e por isso possui uma rede de estabelecimentos localizados em seu território, 

compreendendo os níveis de atenção à saúde desde a atenção básica até a alta 

complexidade que totalizam 67 (sessenta e sete serviços próprios) e 62 (sessenta e 

dois) serviços contratados. 

Atenção Primária

A Rede de Atenção Primária (REAP) é eleita como o nível de atenção à saúde 

prioritária do município de Aracaju, apostando na Estratégia de Saúde da Família 

como modelo de organização do processo de trabalho. A Secretaria Municipal de 

Saúde de Aracaju (SMS) tem buscado instituir um modelo assistencial focado na 

qualificação da atenção básica à saúde, buscando equipar as Unidades Básicas de 

Saúde, qualificar o processo de trabalho, garantir o escopo de ações de saúde com o 

intuito de melhorar seus indicadores.

O município possui população com cobertura de Atenção Básica de 75,97%, 

considerando a Estratégia Saúde da Família com cobertura de 63,68%, bem como a 

cobertura de Equipes de Saúde Bucal em 66,83%. (competência 11/2018, MS).

Observa-se a seguir as atividades e ações realizadas pelas equipes de saúde da 

família e de saúde bucal, no período de setembro à dezembro de 2018.    

Produção das Equipes de Saúde da Família e Saúde Bucal
Procedimento

Consultas individuais (médicos e enfermeiros)

Consultas Odontológicas

Visita domiciliar e territorial

Atividade Coletiva

Procedimentos Coletivos (unidades produtivas)

Total

Quantidade

65.269

12.673

25.470

1.221

46.066

150.699

Fonte: E-SUS/REAP/DVAS

Núcleo de Apoio a Saúde da Família

Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) são equipes multiprofissionais que 

atuam de forma integrada com as equipes de Saúde da Família (eSF), as equipes de 

atenção básica para populações específicas, e  têm como objetivo apoiar a 

consolidação da Atenção Básica no município de Aracaju. Abaixo se observa a 

produção referente aos procedimentos executados no terceiro quadrimestre de 

2018.

Produção NASF
Tipos de Atendimentos

Consulta Individual

Consulta Familiar

Consulta Compartilhada

Atendimento em grupo

Visita Domiciliar

Usuários Acompanhamento

Atividades Desenvolvidas

Projetos Desenvolvidos

Atividades em Grupo

Ações Educativas

Apoio Matricial

Visita Institucional

Tipos de Reunião

Reunião Equipe NASF

Reunião Equipe NASF + COORDENAÇÃO

Total

7.928

1.293

1.094

5.881

2.526

5.070

458

650

317

773

119

449

104
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Capacitações realizadas

Reunião com Programas ou Redes

Total Geral em 2018

67

107

27.328

Fonte: REAP/DAS

Programa Bolsa Família

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB 2017), através da Portaria nº 2.436, de 

21 de setembro de 2017, estabelece que o acompanhamento das condicionalidades 

de saúde do PBF é uma atribuição comum dos profissionais da Atenção Básica, 

conforme demonstrado: acompanhar e registrar no Sistema de Informação da 

Atenção Básica e no mapa de acompanhamento do Programa Bolsa Família (PBF), 

e/ou outros programas sociais equivalentes, as condicionalidades de saúde das 

famílias beneficiárias.  Para tanto, pela saúde a cada vigência (janeiro a junho - 1ª 

vigência - e julho a dezembro - 2ª vigência). A identificação dessas pessoas é 

realizada por meio do Sistema do Programa Bolsa Família na Saúde no e-Gestor AB 

no qual também se inserem as informações do acompanhamento e monitoram-se as 

ações e condicionalidades da Saúde. Quanto ao resultado da 2ª vigência está em 

50,44% do seu registro do acompanhamento das condicionalidades da saúde.

Atenção de Média e Alta Complexidade

Ÿ Rede de Atenção Especializada (REAE):

A Rede de Atenção Especializada (REAE) é composta por 05 Centros de 

Especialidades e 01 unidade de pequenas cirurgias. No complexo do Centro de 

Especialidades Médicas (CEMAR) Siqueira Campos – Complexo Ambulatorial com 

oferta de diversas especialidades, localizam-se os Centro de Especialidades Médicas 

da Criança e Adolescente (CEMCA), o Centro Especializado de Reabilitação tipo II (CER) 

e a Unidade Municipal de Cirurgia Ambulatorial (UMCA). 

No complexo do Centro de Especialidades Médicas (CEMAR) Augusto Franco, há a 

oferta de diversas especialidades e o Centro de Especialidade Odontológica (CEO). No 

último quadrimestre foram inseridos na Rede Pessoa com Deficiência o Centro 

Especializado em Reabilitação (CER) do tipo II (física e intelectual) – APAE e o Centro 

de Integração Raio de Sol como Centro Especializado em Reabilitação/CIRAS - CER do 

tipo II (física e intelectual) conveniado com a Secretaria Municipal de Saúde.

Ÿ 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. Essa ação se dá através dos Centros de Atenção Psicossocial, que 

atendem usuários com transtornos mentais e usuários de substâncias psicoativas, 

adultos e crianças; pelo Programa de Redução de Danos, que faz acompanhamento e 

ações de educação em saúde em usuários em situação de rua em condições de 

vulnerabilidade; Unidade de Acolhimento Adulto, que constrói projetos de vida por 

até 6 meses a usuários que fazem uso de substâncias psicoativas em consonância 

com o CAPS Ad Primavera; Residências Terapêutica, onde existe a reconstrução do 

cotidiano dos egressos de longas permanência em hospitais psiquiátricos, num total 

de 4 módulos;  e o Apoio Institucional responsável por auxiliar a operacionalização de 

todos os equipamentos da rede, bem como ficar a frente das tarefas referentes a 

educação permanente, judicialização, atenção hospitalar (Serviço Hospitalar de 

Referência, Urgência Psiquiátrica e Clínica São Marcello), atenção básica, saúde do 

trabalhador, protagonismo do usuário, intersetorialidade e geração de renda.

Produção da Rede de Atenção Psicossocial 

Procedimento

Frequência usuários em atendimentos diurnos

Atendimento médico

Visitas domiciliares (equipe multiprofissional)

Número absoluto de grupos e oficinas terapêuticas ofertadas

Ações de integração usuário/família/comunidade

Acessos a usuários pelo Programa de Redução de Danos

Novos usuários acessados pelo Programa de Redução de Danos

Total

(Todos os serviços)

3° quadrimestre

14.738

4.452

694

1.907

36

3.118

613

Fonte: REAPS/DAS
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Ÿ 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 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.

O Hospital Zona Norte é a 2ª referência em urgência de clínica médica e mental e, 3ª 

referência cardio e vascular no Estado de Sergipe. Em ortopedia, é realizado o Serviço 

Ambulatorial de Retorno, o que proporciona ao paciente uma assistência segura 

tendo em vista que terá seu acompanhamento garantido até a alta. O Ambulatório 

funciona duas vezes por semana. O Hospital realiza exames como: Ultrassonografia 

das 07 as 19 horas, eletrocardiograma, exames laboratoriais e de radiologia 24 horas. 

É referência em vacinas e procedimentos de enfermagem aos finais de semanas e 

feriados.

O Hospital Zona Norte atende urgências Odontológicas durante a semana no período 

noturno e aos finais de semana e feriado durante as 24horas, em razão das Unidades 

Básicas e Rede Especializada estarem fechadas. 

No mês de outubro/ 2018 foi implantado na unidade o sistema de prontuário 

eletrônico, que  visa garantir maior segurança e agilidade no atendimento, bem como 

proporcionar melhoria nos fluxos internos do serviço e aumento do controle de 

materiais e medicamentos dispensados aos setores da unidade.

O Hospital Des. Fernando Franco (Zona Sul) dispõe de atendimento médico nas 

especialidades clínico geral, cirurgia geral e pediatria. Dispõe de leitos de observação 

e medicação adulto, observação, 15 leitos internação pediátrica, 02 (dois) leitos de 

estabilização adulto e 01 (um) de estabilização infantil, distribuídos em um único 

pavimento.

O Hospital Zona Sul faz parte também das unidades sentinelas referência no Estado 

de Sergipe. O Hospital disponibiliza no atendimento aos usuários do serviço de 

urgência e para os internos exames de laboratório horas, eletrocardiograma e raio X 

24 horas. É referência em vacinas e procedimentos de enfermagem aos finais de 

semanas e feriados.

Atendimento no Hospital Municipal Fernando Franco

Outubro

5.613

1.794

785

8.192

Outubro

6.870

1.796

2.120

0

10.786

Novembro

6.075

1.927

733

8.735

Novembro

8.170

1.752

2.302

0

12.224

Dezembro

5.892

1.747

639

8.278

Dezembro

7.544

1.794

2.028

0

11.366

Fernando Franco/Zona Sul

Nestor Piva/Zona Norte

Setembro

5.882

1.742

818

8.442

Setembro

7.796

1.088

1.604

328

10.816

Ano 2018

Clínicos

Pediatria

Cirurgião

Total

Ano 2018

Clínico

Cirurgião

Ortopedia

Odontologia

Total

Fonte: REUE/DAS/SMS

Fonte: REUE/DAS/SMS

Atendimento no Hospital Municipal Nestor Piva

Conselho Municipal de Saúde

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), em parceria com o Conselho Municipal da 

Saúde, desenvolveu ações voltadas para a  revitalização dos Conselhos Locais de 

Saúde. Essa ação, denominada de Fortalecimento do Controle Social, é uma das 

prioridades da gestão, pois faz parte da diretriz do Planejamento Estratégico da 

Prefeitura de Aracaju e do Plano Municipal de Saúde 2018-2021. A proposta da atual 

gestão é que se tenha 44 conselhos locais em Aracaju, um para cada Unidade de 

Saúde da Familia.
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O conselho local se organiza da mesma forma que o CMS, respeitando a paridade de 

50% de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), 25% de trabalhadores e 25% de 

gestores, com eleição e participação ampla das pessoas da comunidade. "Seguindo a 

mesma lógica do CMS, o Local tem a responsabilidade de acompanhar, monitorar e 

fiscalizar as ações e serviços de saúde que são desenvolvidas no território pela 

unidade. Ele é uma projeção do CMS, que é um órgão deliberativo do controle social. 

Como o CMS não pode estar em todos os lugares dos territórios, então o Local é um 

elo de comunicação dos territórios com ele”.

Prontuário Eletrônico   

Visando a integração da rede do Sistema Único Saúde (SUS) de Aracaju, a Secretaria 

de Saúde está implantando o Prontuário Eletrônico nas unidades de saúde da capital. 

O Prontuário Eletrônico é um sistema online e possibilita que o profissional médico, 

quando atender o paciente no hospital, tenha acesso ao histórico e tratamento de 

saúde realizado na Unidade Básica de Saúde (UBS).  A implantação ocorre com a 

capacitação dos médicos que atuam na unidade, assim como dos servidores da 

recepção e enfermeiros. 

Através do sistema de prontuário eletrônico também 

está sendo efetivada a implantação do protocolo de 

classificação de risco, onde o paciente é avaliado 

inicialmente por enfermeiros, considerando que “os 

enfermeiros  são  prof iss iona is  lega lmente  e 

tecnicamente habilitados para classificar o risco, 

definindo as prioridades do atendimento através da 

avaliação das queixas, dos sinais e dos sintomas 

apresentados pelo paciente, onde os casos de maior 

gravidade terão prioridade no atendimento”.



3- Resultados da Gestão por  Foco Estratégico

64Relatório de Gestão 2018 | Prefeitura Municipal de Aracaju

Vigilância Epidemiológica  

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS), através da Diretoria de Vigilância e Atenção à 

Saúde (DVAS), onde obteve vários resultados positivos no corrente ano com  a 

execução das ações de saúde preventiva, sobretudo no reconhecimento, notificação 

e investigação das doenças transmissíveis. Dentre as ações realizadas, destacou-se 

o enfrentamento da influenza e do sarampo havendo sido adotadas medidas de 

controle de forma imediata e que provassem que a cadeia de transmissão havia sido 

interrompida. Em todos os referidos casos, suspeitos e notificados, foram realizados 

bloqueios vacinais em tempo oportuno, o que contribuiu para a não ocorrência de 

novos casos.

A Vigilância Epidemiológica 

de Aracaju elaborou estra-

tégias com o intuito de 

operacionalizar as ações. 

Foram avaliadas em relação 

à situação vacinal 45.404 

pessoas, das quais 10.943  

foram vacinadas, sendo 

1.020 menores de cinco 

anos, 4.095 na faixa entre 

cinco e 29 anos, e 5.828 

tinham de 30 a 49 anos.

Processo Seletivo da Saúde

Foi realizado Processo Seletivo Público Simplificado para preenchimento de 512 va-

gas e formação de cadastro reserva para o Sistema Municipal de Saúde de Aracaju e 

Rede de Atenção Psicossocial. As vagas serão preenchidas para diversos cargos, nas 

áreas de saúde mental, urgência e emergência, saúde da família, enfermagem etc.



Fonte: Vigilancia Socioassistencial/SEMFAS
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ao longo de 2018, a Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social - SEMFAS, 

contou com marcas consideráveis: ampliou e qualificou o atendimento em sua rede 

socioassistencial, melhorou os índices de condicionalidades do Programa Bolsa 

Família, qualificou e melhorou o acesso ao CadÚnico, fortaleceu as ações de Direitos 

Humanos e  de Segurança Alimentar e Nutricional; lançou o Observatório Social de 

Aracaju; desenvolveu políticas públicas contínuas de Direitos Humanos alcançando 

reconhecimento nacional da Agência Lupa; ganhou o Prêmio Progredir do Ministério 

do Desenvolvimento Social por melhor projeto na área de inclusão produtiva de todo 

o Nordeste; ampliou o atendimento à população em situação de rua, apresentou 

alternativas de vida aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, 

além de promover ações contínuas de formação para os trabalhadores da pasta.

Política de Assistência Social / SUAS

Ÿ Proteção Social Básica / PSB

A Proteção Social Básica, integrante do Planejamento Estratégico, tem por objetivos 

a prevenção de situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades e 

o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, nos 16 CRAS - Centros de 

Referências da Assistência Social através do PAIF e SCFV.

- Proteção e Atendimento Integral a Família / PAIF

-Acompanhamento Familiar - consiste em um conjunto de intervenções 

desenvolvidas em serviços continuados, que possibilitam à família construir novos 

projetos de vida. 

Histórico de Quantidade de Famílias em Acompanhamento pelo PAIF

Fonte: Vigilancia Socioassistencial/SEMFAS

884 855 911 944 980 969 1.033 1.144 1.083 1.149

Jan Fev Mar Abr Maio J nu J lu Agos Set Out

Famílias em acompanhamento pelo PAIF

Quantidade de Famílias Acompanhadas pelo PAIF

6.525 6.966
9.933

2016 2017 2018

- Grupos do PAIF - mediação de forma grupal com famílias que possuam situações de 

vulnerabilidade e risco semelhantes. Localizados em 15 bairros de Aracaju de maior 

vulnarabilidade social, com 17 grupos e um público de  354 famílias.

- Atendimentos individualizados: para acessos aos serviços dos CRAS, benefícios 

socioassistenciais, auxílio moradia, cadastro único ou encaminhamentos para a rede 

intersetorial. 

Público total atendido em 2018: 125.542 usuários.

- Oficinas Temáticas, Palestras e Ações Comunitárias Diálogo Popular.

Em 2018, foram realizadas 93 Oficinas Temáticas e Palestras, trabalhando a 

prevenção, enfrentamento ao abuso e exploração sexual, empoderamento feminino, 

trabalho infantil, prevenção ao uso de 

drogas, direitos, etc. Também foram 

realizadas 64 ações de “Diálogo 

Popular” que são ações de caráter 

coletivo, objetivando promover o 

protagonismo da comunidade. 

Público total alcançado: 16.360 

usuários. 
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Diálogo Popular sobre 'Exploração e Abuso Sexual Contra Crianças e Adolescentes', 

com a peça teatral Mala sem Alma, no Conjunto Augusto Franco, em maio de 2018. 

Foto: Danillo França.

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV - Atendimentos de 

Grupos, organizados conforme a faixa etária, para prevenir a ocorrência de situações 

de risco social. Em 2018, foram atendidos 1430 usuários neste serviço.

Número de Usuários no SCFV por faixa etária
SCFV

SCFV até 6 anos

SCFV 7 a 14 anos

SCFV 15 a 17 anos

SCFV 18 a 59 anos

SCFV idosos

Jan

14

510

37

76

651

Fev

7

510

60

54

596

Mar

12

549

64

66

633

Abr

12

535

58

63

675

Mai

6

528

56

64

645

Jun

15

543

52

94

628

Jul

9

511

51

96

648

Ago

15

555

45

91

652

Set

15

563

44

93

662

Out

15

578

63

101

673

Fonte: Vigilancia Socioassistencial/SEMFAS

Fonte: Vigilancia Socioassistencial/SEMFAS

Evolução Quantitativo Usuários no SCFV

1.237 1.302 1.430

Outubro 2016 Outubro 2017 Outubro 2018

Atividades socioeducativas e Oficinas lúdicas, culturais e esportivas 

No exercício de 2018, foram realizadas intervenções socioeducativas com temáticas 

transversais de inclusão, bem como, a oferta de oficinas de capoeira, balé, percussão, 

artes marciais, circo, patche apliquê , teatro, artes manuais, educação fisica e flauta.

Público Alvo: Crianças, adolescentes, adultos e idosos vinculados ao SCFV dos 16 

CRAS. 

Público total atendido: 1.430 usuários distribuídos em 90 grupos. 

Caravana da Cidadania: O projeto objetivou promover o acesso a espaços culturais de 

Aracaju, possibilitando a ampliação do universo informacional, artístico e cultural dos 

usuários. Foi realizado em espaços culturais, recreativos, shopping, praças, museu, 

parques, etc, tendo com público alvo crianças, adolescentes, adultos e idosos do 

SCFV, beneficiando 1.424 usuários.

Projeto IntegraSER e outras atividades de mobilização de caráter integrativo: 

como estratégia de integrar usuários e trabalhadores vinculados aos serviços, foram 

realizadas 06 edições do Projeto: 01  IntegraSer Trabalhadores do SCFV; 01  

IntegraSer para as famílias dos CRAS, 03 IntegraSer Rede SUAS e SUS; além do 

Carnaval da Alegria dos Idosos, do Arrastapé Social para  idosos, crianças e 

adolescentes; e o Concurso Ser Criança em parceria com a Fundação Brasil Ecoar e a 

Emsurb, com o apoio da empresa Torre Empreendimentos e do Instituto Banese. 

Atendeu  4.586 usuários/ trabalhadores.
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Fonte: Vigilancia Socioassistencial/SEMFAS

884 855 911 944 980 969 1.033 1.144 1.083 1.149

Jan Fev Mar Abr Maio J nu J lu Agos Set Out

Famílias em acompanhamento pelo PAEFI

Quantidade de Famílias Acompanhadas pelo PAEFI/2018

Fonte: Vigilancia Socioassistencial/SEMFAS

800

465

747

370

295

605

518

221

416

2016

2017

2018

PSC: Prestação de Serviços à Comunidade
LA: Liberdade Assistida

PSC LA  LA e/ou PSC

Programa Criança Feliz

Implantado para famílias com crianças beneficiárias do Programa Bolsa Família e/ou 

do Benefício de Prestação Continuada (BPC), com objetivo de potencializar as 

atividades de cuidado na primeira infância, para o aprimoramento do fortalecimento 

dos vínculos familiares, contribuindo para o estímulo das dimensões da linguagem, 

motricidade, socioafetiva e cognitiva.

Território: Bairro Santa Maria. Público alvo: crianças de 0 a 06 anos  

Público atendido: 100 famílias. Outros números do Programa: 1.423 visitas 

domiciliares; Oficinas para 110 usuários; Intervenção Dia das Crianças: 110 usuários.

Ÿ Proteção Social Especial/PSE

A Proteção Social Especial, integrante do Planejamento estratégico, dividida em 

Média e Alta Complexidade, é composta de ações voltadas para famílias e indivíduos 

que tiveram seus direitos violados e os vínculos familiares e comunitários estão 

fragilizados ou foram rompidos.

Serviços Executados na Proteção Social Especial de Média Complexidade

Estes serviços ocorrem em 04 CREAS, 01 Centro Dia e um 01 Centro Pop.

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI

É um serviço de acompanhamento de famílias que possuem um ou mais indivíduos 

em situação de ameaça ou violação de direitos. Em 2018, foram incluídos 1.149 

usuários, nas 4 unidades de CREAS. 

Ações de Mobilização Social - Foram realizadas dentre outras, as seguintes 

atividades: - 04 Abordagens Socioeducativas no Terminal da Rodoviária Velha, 

Povoado Alok, Terminal Rodoviário do Maracajú; Arcos da Orla de Atalaia. Público 

mobilizado: 6.500 pessoas.

- 04 Seminários Territoriais nos CREAS Maria Pureza – 1º Distrito; CREAS Viver Legal 

– 2º e 3º Distritos; CREAS São João de Deus; 4º Distrito; CREAS Gonçalo Rollemberg – 

5º Distrito. Público: 200 profissionais da rede socioassistencial (Saúde, Educação e 

Assistência Social).

- 09 Oficinas socioeducativas. Onde: Instituição Oratório de Bebé; CRAS Madre 

Tereza de Calcutá; Externato São Francisco; EMEF Santa Rita de Cássia; E. E. Augusto 

Ferraz; Legião Brasileira da Boa Vontade; E.E. São Lourenço; E.E. Maria da Glória. 

Público: 750 crianças e adolescentes.

-10 Rodas de Conversa sobre Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Aconteceu 

no Lar Santa Zita; CRAS Madre Tereza, CRAS Jardim Esperança;  Casa da Doméstica; 

DESO/SAE, Hospital Universitário; Escola Municipal Manoel Eugênio; Escola 

Municipal Oviedo Teixeira; Creche Menino Jesus. Envolveu 8.550 pessoas.

Serviço de Proteção ao Adolescente em Cumprimento de Medidas Socioeducativas

Tem como objetivo acompanhar e contribuir com adolescentes no processo de 

construção de novos caminhos, através de inserção em serviços e programas em prol 

do adolescente. 

Quantidade Adolescentes em Medidas Socioeducativas atendidos 
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Principais Atividades Realizadas 

-04 Seminários sobre o Protagonismo do Sistema de Garantia de Direitos na 

Efetivação das Medidas Socioeducativas. Onde: 04 CREAS e toda rede 

socioassistencial. Público: profissionais de escolas, unidades de saúde, instituições 

não governamentais; 

-Articulação com o CIEE para inserção de 4 adolescentes no Programa Jovem 

Aprendiz;

- Realização do II Seminário sobre Medidas Socioeducativas em meio aberto. Público: 

183 Profissionais da Rede de Atendimento e Sistema de Garantia de Direitos;

- Inserção de 18 adolescentes na educação formal e 6 nos Serviços dos CRAS.

Serviço Especializado em Abordagem Especial

Com cobertura semanal diurna/noturna e aos sábados, busca identificar pessoas em 

situação de rua e ofertar acompanhamento social.

- Quantitativo de pessoas abordadas e de abordagens realizadas de Jan a Set de 2018

Abordagens Realizadas: 2021 - Pessoas Abordadas: 269. Segundo a SEMFAS o  

mesmo usuário pode ser abordado dentro do mês mais de uma vez. 

Centro de Referência Especializado para a População de Rua - Centro POP

O Centro Pop é uma unidade voltada para o atendimento à população em situação de 

rua, voltado para a construção de novos projetos de vida. Principais atividades 

realizadas: - 421 encaminhamentos para emissão de documentação; 05 Reinserções 

familiares; 08 Concessões de auxílio moradia; 28 Passagens Terrestres para 

encaminhamento às famílias; 03 Inserções no mercado de trabalho; 33 Inserções em 

cursos profissionalizantes; 02 Participantes em prova de vestibular; 12 Participantes 

em supletivo; Projeto Olhares - 60 usuários/mês; Grupo de Mulheres - 10 mulheres/ 

mês; Café Filosófico - 12 por encontro; 70 Cafés da manhã ofertados - 15.540.

Na foto a seguir, os 03 usuários do Centro Pop, contratados pela Empresa Torre, de 

Aracaju.

Crédito: Danillo França

Serviço de Proteção Social especial para Pessoas com Deficiência - Centro Dia

Serviço de atenção integral à pessoa com deficiência em situação de dependência 

durante o dia e serve de apoio às famílias e aos cuidadores familiares.

Perfil dos Usuários que Participam do Centro Dia
Gênero

Mulher

1

9

1

2

0

2

5

0

20

Tipo de deficiência

Deficiência Física

Deficiência Intelectual

Deficiência Auditiva

Deficiência Visual

Deficiência Mental

Autismo

Deficiências Múltiplas

Outras

Total

Fonte: Vigilancia Socioassistencial/SEMFAS

Obs.: Entraram: 15 novos usuários em 2018 / Desligados do serviço: 05 usuários

Homem

1

7

0

0

0

5

5

0

18

LGBT

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Total Geral

2

16

2

2

0

7

10

0

39
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Principais Atividades Realizadas em 2018

-Atividades Socioeducativas: Treinos de Atividade de Vida Diária – AVD; Aplicação de 

jogos com objetivo de desenvolver raciocínio lógico, coordenação motora, etc.; 

-Atividades com Famílias dos usuários - 12 Atividades: 02 oficinas de Geração de 

Renda; 04 Atividades para demandas de saúde (Saúde Bucal, auto cuidado, NASF).

Serviço de Proteção Especial Social - Alta Complexidade

Prestam estes serviços: Unidades de acolhimento para crianças e adolescentes: 

Abrigo Caçula Barreto, Abrigo Sorriso e 04 Casas Lares; Unidade de acolhimento para 

idosos: Casa Lar Nalde Barbosa; Unidade de acolhimento para mulheres vítimas de 

violência: Abrigo Núbia Marques; Unidade de acolhimento para pessoas em situação 

de rua: Casa de Passagem Acolher.

Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - Abrigos e Casas Lares

Atualmente há 40 crianças acolhidas nos 2 Abrigos Caçula Barreto e Abrigo Sorriso.

Quantidade Crianças e Adolescentes acolhidos nos Abrigos

Fonte: Vigilancia Socioassistencial/SEMFAS

 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out

19 19 17
14 14 12 14 14

11

24

17
14

17 18

12 11 13 13 14 16

Abrigo Sorriso Abrigo Caçula Barreto

As Casas Lares se direcionam ao atendimento de crianças e adolescentes, oriundos 

dos serviços de Abrigo, que demandem acolhimento de média e longa duração. Este 

serviço visa estimular o desenvolvimento de relações mais próximas do ambiente 

familiar. Atualmente há 23 crianças e adolescentes acolhidos. Ao longo de 2018, as 

06 unidades acolheram um total de 90.

Houve reinserção familiar nas 06 unidades: 22 casos de reinserção na família de 

origem, 18 casos em família extensa, 06 casos de família substituta/adoção. Houve 

também 04 inserções de jovens no Programa Jovem Aprendiz.

Crédito: Danillo França

Mãe social passeando com as crianças de uma Casa Lar. Cuidados iguais aos de uma 

família de verdade.

Acolhimento Institucional para Idosos Modalidade - Casa Lar

Tem como objetivo assegurar a prestação do serviço de acolhimento aos idosos 

vítimas de violência, em caráter provisório. Público inserido em 2018: 15 idosos (05 

mulheres e 10 homens). 04 desligamentos (03 transferências para ILP – Instituição 

de Longa Permanência, 01 voluntária).

Acolhimento Institucional para Mulheres Vítimas de Violência - Casa Lar

Oferta de acolhimento provisório para mulheres em situação de ameaças em razão 

da violência doméstica e familiar. Durante 2018, o Abrigo atendeu 56 mulheres. 



3- Resultados da Gestão por  Foco Estratégico

70Relatório de Gestão 2018 | Prefeitura Municipal de Aracaju

Acolhimento Institucional para pessoas em situação de rua modalidade Abrigo A 

Casa de Passagem Acolher tem capacidade para 20 acolhimentos. Além desta 

unidade, há parceria com o Estado, para acolhimento com mais 20 vagas mensais. 

Benefícios Socioassistenciais e Transferência de Renda, integrante do Planeja-

mento Estratégico

Cadastro Único / Programa Bolsa Família - PBF

O Cadastro Único é o sistema que registra as informações sobre cada família de 

baixa renda. Em setembro/2018, havia 69.610 famílias no CadÚnico de Aracaju e 

32.009 famílias beneficiárias do Bolsa Família.

Gestão do Cadastro Único 

Taxa de Atualização Cadastral (TAC): 82,61% (Média nacional TAC: 70,26%). Em 

relação aos dados de 2017, esta Taxa teve aumento de 67% para 82,61%.

Gestão das condicionalidades do Programa Bolsa Família

As condicionalidades são os compromissos assumidos pelas famílias do Bolsa 

Família para garantir o acesso de crianças e adolescentes à saúde e educação. 

Perfil Educação:

Total crianças e jovens de 6 a 17 anos PBF: 35.381 / Total Acompanhados: 31.327 

Taxa de Acompanhamento de Frequência Escolar (TAFE) 88,54%

Perfil Saúde:

Total de famílias: 26.039 famílias / Famílias acompanhadas: 19.794 famílias

Taxa de Acompanhamento de Agenda de Saúde (TAAS): 76,02%.

Ações Complementares do PBF

- Projeto “O Empoderamento das Famílias através da Qualificação 

Profissional” (parceria com o SENAC e FUNDAT). 

Total de Cursos Ofertados: 32.

 Público: 640 beneficiários do programa.

- I Encontro Intersetorial do PBF - teve como objetivo discutir estratégias 

para diminuir o índice de famílias em descumprimento de condicionalidades, 

garantindo assim o acesso aos direitos sociais das famílias beneficiárias.

Público: 180 profissionais.

Crédito: Danillo França

Crédito: Danillo França
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Tipos de Benefícios

Auxílio Natalidade

Auxílio Por Morte

Cesta Básica

Colchão Solteiro

Colchão Casal

Total

Beneficiários do BPC

Pessoa com Deficiência

Idoso

Total

Quantidade

228

222

2.580

85

45

3.160

Quantidade

12.885

7.078

19.963

Fonte: Coordenação de Benefícios / SEMFAS

Fonte: Coordenação de Benefícios / SEMFAS

Quantitativo de beneficiários do BPC

Observatório Social 

O Observatório Social de Aracaju, 

integrante do Planejamento Estra-

tégico foi lançado oficialmente em abril 

deste ano.  Através da coleta e 

organização de dados, advindos de 

fontes diversas, o Observatório tem 

produzido análises socioeconômicas, 

ajudado na elaboração de diagnósticos e na produção de estudos. Como forma de 

disseminar os dados e informações foram produzidos alguns relatórios e documen-

tos que tratam de diversas temáticas sociais e tem contribuído com a gestão.

Produtos elaborados

· Mapografia Social de Aracaju

· Diagnóstico da Criança e Adolescente de Aracaju

· Diagnóstico do Plano Municipal da Assistência Social

· Boletim de Informações Sociais

· 2ª Edição 2018 do Perfil das Famílias do CadÚnico Aracaju

· Relatório sobre CVLI - Crimes Violentos Letais e Intencionais de Aracaju

· Relatórios com diagnósticos territoriais dos equipamentos da Assistência Social.

Direitos Humanos   

A SEMFAS fortaleceu durante este ano as pautas que priorizam a pessoa com 

deficiência, população LGBTI+, mulheres e igualdade racial. Seguem algumas das 

ações realizadas.

Promoção de Políticas para a Pessoa com Deficiência

Semana de Visibilidade da Pessoa com Deficiência: em articulação com o 

Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, agentes públicos e demais 

entidades e lideranças, foram realizadas as seguintes atividades:

- Dia de Comemoração da Síndrome de Down e de Conscientização do 

Autismo - Edição 2018, com o tema “Aracaju: Cidade Acolhedora, Família 

Unida”. A atividade realizada no Parque da Sementeira contou com a 

participação de 150 familiares de pessoas com deficiência, com foco no 

autismo e síndrome de down, por meio de oficinas, serviços e orientações.

- Camarote da Acessibilidade: Durante os festejos juninos, a SEMFAS em 

parceria com a FUNCAJU garantiu um espaço adequado para a participação 

deste público em condições de dignidade. Cerca de 80 pessoas com deficiência 

Lançamento do Observatório Social de Aracaju em abril de 2018Lançamento do Observatório Social de Aracaju em abril de 2018Lançamento do Observatório Social de Aracaju em abril de 2018

Crédito: Danillo França

Benefícios Assistenciais

Classificam-se em duas modalidades: Benefícios Eventuais e Benefícios de 

Prestação Continuada (BPC). Os Benefícios Eventuais caracterizam-se por seu 

caráter provisório e para dar suporte aos cidadãos em momentos de fragilidade 

advindos de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de 

calamidade pública. O BPC é devido ao idoso a partir de 65 anos e a pessoa com 

deficiência, com renda familiar inferior a ¼ do salário mínimo. 

Quantitativo de Benefícios Eventuais Concedidos
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e acompanhantes usufruíram deste espaço.

- Caminhada da Acessibilidade: No dia 21 de setembro, a data do Dia Nacional 

de Luta da Pessoa com Deficiência foi comemorada com a Semana da 

Acessibilidade. Participaram uma média de 85 familiares de pessoas com 

deficiência além de militantes e apoiadores da causa.

Crédito: Danillo França

Crédito: Danillo França

- Troféu Pipiri - Gente que Faz a Diferença: Em setembro, aconteceu a 8ª 

Edição do Troféu, realizado pela SEMFAS e Conselho Municipal de Direitos da 

Pessoa com Deficiência (CMDPcD). O prêmio é uma homenagem a Humberto 

Santos, artista popular conhecido como “Pipiri”, referência de superação da 

discriminação sofrida por possuir deficiência intelectual. 

   Sensibilizações para Trabalhadores com a temática da Deficiência: 

- Curso do UNICEF “Redes de Atenção”, para trabalhadores do Criança Feliz; 

- IntegraSER-REDES, trouxe a discussão sobre o atendimento a crianças e 

adolescentes com transtorno mental, com a participação intersetorial com a 

saúde mental do município. Aconteceu em todos os CRAS de Aracaju e contou 

com 97 pessoas; - Projeto “Caixa e Bacia”, em parceria com a Fund. Oswaldo 

Cruz e Ministério da Saúde, para as famílias e profissionais do programa 

Criança Feliz.

Oficina sobre Cuidados para PcD para 

Educadores Sociais dos CRAS.
Crédito: Danillo França

Formação Intersetorial, Caixa e Bacia, 

do Ministério da Saúde.
Crédito: Danillo França
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Promoção de Políticas Para a Mulher

- Dia Internacional da Mulher: Em março, aconteceu uma Plenária Ampliada de 

Mulheres com participação de ONGs e mulheres, que contou com 120 participantes, e 

um Seminário sobre Plano de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, com 200 

participantes.  Edição sobre a Mulher no Cine Direitos Humanos nas comunidades 

dos bairros Santa Maria, Cidade Nova e 17 de Março, envolvendo 125 pessoas.

-  Projeto “Eles com Elas”: Rodas de diálogo com homens pelo fim da violência contra 

a mulher, em parceria com o Comitê de Direitos Humanos, com pescadores da Coroa 

do Meio e com homens do bairro Santa Maria, além de 04 seminários a e palestras no 

CIEE, para 300 pessoas.

- Sensibilizações para o Enfrentamento às Violências: em parceria com a SMS, 

SEMED, SEMDEC, e outros parceiros como CIEE, Casa da Doméstica, SENAC e CMDM, 

foram ofertadas cerca de 100 rodas de diálogo com mulheres, com envolvimento de 

cerca de 1500 pessoas.

-16 Dias de Ativismo: atividades diversas de novembro a dezembro, com objetivo de 

massificar as temáticas de direitos humanos que perpassam a mulher, a igualdade 

racial, a luta das pessoas com deficiência, finalizando no dia internacional dos direitos 

humanos.

Promoção de Políticas para a Equidade

-Projeto Lápis de Cor - Ciclo de Diálogos sobre Racismo na Infância: em parceria com 

a SEMED, foram mais de mil crianças sensibilizadas sobre o enfrentamento ao 

racismo na infância.

-Projeto Benguela - História de Meninas Negras: Em parceria com a SEMED, foi 

iniciado o projeto, cujo objetivo é sensibilizar adolescentes matriculadas na rede 

municipal, sobre o racismo. Até setembro, foram sensibilizados cerca de 320 

adolescentes.

-Instalação do Conselho Municipal de Participação e Promoção da Igualdade 

Racial: Em 19 de novembro, a posse dos primeiros conselheiros contou com a 

presença de 120 pessoas.

Conselho instalado na véspera do Dia da Consciência Negra.

Crédito: Marcelle Cristinne

- 2ª Semana de Enfrentamento a LGBTfobia: Em maio, em alusão ao Dia 

Internacional de Enfrentamento a LGBTfobia, foram realizadas formações com 

trabalhadores em parceria SEMFAS, SMS, SEMED, em 10 Unidades de Saúde 

totalizando 150 participantes, 6 CRAS, com 72 trabalhadores, escolas dos bairros 

São Conrado, Cidade Nova e Coroa do Meio com 120 participantes, e sessão na 

Câmara de Vereadores com 50 participantes.

Destaca-se ainda uma atividade realizada que ganhou repercussão de impacto 

positivo.

Aracaju Cidade de Direitos: 70 Anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos: 

Ações: Seminário Intersetorial de Direitos Humanos proferido por Paulo Vanucchi, 

ex-ministro de Direitos Humanos, com 450 participantes; Audiência Pública na 

Assembléia. Em parceria 

com FUNCAJU, em setembro, 

foi realizado o Ocupe a Praça 

pelos Direitos Humanos.

Seminário Intersetorial contou 

com a presença do ex-ministro 

de Direitos HumanosCrédito: Marcos Vieira
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Segurança Alimentar e Nutricional, integrante do Planejamento Estratégico

A SEMFAS, através da Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional, consolidou as 

ações da oferta de al imentos com qualidade para os equipamentos 

socioassistenciais, monitoramento nutricional dos usuários e desenvolvimento das 

hortas urbanas. Teve como público principal os usuários da Assistência Social, 

totalizando 300 pessoas/mês. Principais atividades realizadas:  

Ÿ Realização de 26 Oficinas e Palestras sobre Educação Alimentar e Nutricional 

na rede socioassistencial com diversos públicos como gestantes, idosos, 

crianças e adolescentes;

Ÿ Oferta de Curso de Paisagismo e Jardinagem para os usuários do Centro Pop;

Ÿ  Avaliação Antropométrica dos usuários atendidos nos Abrigos e Casas Lares;

Ÿ  Em março, a Prefeitura recebeu o Prêmio PROGREDIR-MDS para implantação 

de hortas e outros cultivos agroecológicos, com escala para geração de renda. O 

projeto "Cultivando Cidadania" venceu como melhor proposta de inclusão 

produtiva do Nordeste.

Oficinas e palestras sobre Educação 

Alimentar e Nutricional. 
Crédito: Danillo França

Premiação Progredir - Brasília, Mar 2018.
Crédito: Joyce Peixoto

Ÿ Desenvolvimento e manutenção de hortas: 01 horta pedagógica para os jovens 

do serviço de convivência em parceria com a Creche do bairro 17 de Março; 

hortas em 3 Casas Lares, Centro DIA, Centro POP e Casa Lar Nalde para Idosos; 

horta no CRAS Gonçalo Rollemberg Leite com jovens do serviço de convivência; 

hortas com os jovens em medidas de ressocialização judicial atendidos pelo 

CREAS; hortas para consumo e geração de renda em parceria com a APABB 

(instituição que atende jovens com deficiência) e FUNDAT (Jd Esperança); e 

hortas convencionais e adaptadas em parceria com a CIRAS (Instituição que 

atende jovens com deficiência);

Horta do Projeto Cultivando Cidadania (Fundat Jd. Esperança)

Crédito: Ivan Siqueira

Crédito: Danillo França
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Gestão Social da Habitação

Auxílio Moradia

É a concessão de um beneficio financeiro transitório destinado a subsidiar o 

pagamento de aluguel de imóvel às famílias que se encontram em situação de 

vulnerabilidade e/ou de risco pessoal e social. O município atende mensalmente em 

média 1.300 famílias neste Programa.

Quantidade de Beneficiados pelo Auxílio Moradia em 2018

Fonte: SEMFAS, 2018
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Outras Atividades

A SEMFAS coordenou os trabalhos relativos à assinatura dos contratos de 468 

famílias do Residencial Vida Nova, localizado no bairro Santa Maria. Os imóveis foram 

alvo de invasão, mas, após a reintegração e reforma, os proprietários receberam as 

suas chaves em julho.

Assinatura de 468 Contratos do Residencial Vida NovaAssinatura de 468 Contratos do Residencial Vida NovaAssinatura de 468 Contratos do Residencial Vida Nova

Crédito: Marco Vieira / PMA, julho 2018

CULTURA

 A Fundação Cultural Cidade de Aracaju - FUNCAJU, vinculada à Secretaria Municipal 

de Governo, tem por finalidade a execução da política cultural do Município com 

ênfase no fomento, estímulo e proteção das manifestações culturais, artísticas e 

históricas na preservação do patrimônio histórico e cultural de Aracaju, assim como 

na realização de eventos artísticos e culturais. Suas ações estão alinhadas com o 

Planejamento Estratégico do Município, e em 2018 destacaram-se:

Projeto Ocupe a Praça

A partir  do Desafio de Ocupar o Centro histórico de Aracaju , nasce o Projeto “Ocupe a 

Praça”, que tem por objetivo organizar uma atividade cultural envolvendo a Praça 

General Valadão e o Prédio do Centro Cultural de Aracaju. O projeto é realizado pela 

FUNCAJU, através do Núcleo de Produção Digital Orlando Vieira, que une o Audio-

visual com outros Segmentos da arte, como música, dança e poesia. Iniciado em maio 

de 2017, o Ocupe a Praça terminou o ano de 2018 com 18 edições, reunindo uma 

média de 250 a 300 

p e s s o a s  p a r a  c a d a 

evento e já proporcionou 

apresentações de mais 

de 30 artistas sergipanos 

entre realizadores do 

audiovisual, músicos, 

a t o r e s ,  d a n ç a r i n o s , 

cantores  e poetas.

Hoje, o “Ocupe a Praça” já 

se consolidou enquanto 

uma alternativa cultural 

para o centro de Aracaju.
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Cursos e Oficinas

Em março foi iniciada  a realização de  dois importantes projetos: Lançamento do 

segundo módulo do Trabalho Audiovisual, com os cursos básicos: “Como fazer Vídeo-

Documentário” e “Como Fazer Vídeo para Internet”  resultado da parceria entre a 

FUNCAJU, FUNDAT, SEMDEC e SMTT que integram o Projeto Aracaju Segura. A 

Produção do Documentário “Renda Irlandesa: Vida e Arte das Rendeiras Sergipanas”, 

foi realizada nos municípios de Nossa Senhora do Socorro, Laranjeiras, Maruim e 

Divina Pastora, fruto de uma oficina de produção de vídeo  “Modo de Fazer Renda 

Irlandesa com adolescentes em idade escolar”, que teve como protagonistas as 

próprias rendeiras e suas histórias de vida.

Exibição/Mostras  

As Mostras são um importante instrumento para um dos maiores  gargalos do 

audiovisual, a formação de público. A FUNCAJU investiu nessa ação visando a 

democratização do acesso da produção local/regional/nacional.

Entre janeiro e dezembro de 2018 foram realizadas 38, 

entre  Mostras 

e exibições e 5 

Lançamentos 

de obras ser-

gipanas.

Debates /Liquidifica Diálogos

Seguidos de cada Mostra/Exibição procurou-se gerar reflexões a partir dos temas 

abordados e como o audiovisual dialoga nos contextos, visando cada vez mais 

ampliar os espaços de formação e discussão sobre o audiovisual sergipano. Foram 

realizadas 15 mesas de debates, através do Liquidifica Diálogos, contando com 

realizadores do Audiovisual, pesquisadores do cinema, 

professores da universidade Federal de Sergipe e 

convidados das 

mais diversas 

áreas.
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ESPORTE

Neste ano o grande desafio foi buscar alternativas criativas a fim de garantir a 

execução das ações imprescindíveis para o fomento e incentivo à prática do esporte 

em Aracaju e o fortalecimento das políticas públicas para a juventude. 

Projeto Praia Para Todos

Em fevereiro de 2018, a Prefeitura Municipal de Aracaju através da  Secretaria 

Municipal da Juventude e do Esporte/ Sejesp, firmou parceria com o Governo do 

Estado, Ministério Público Estadual, Universidades, Conselhos das pessoas com 

deficiência e a Organização Estrelas do Mar, foi lançado o Projeto Praia para Todos. 

Objetivando democratizar o acesso à praia, às crianças e adolescentes com 

deficiência, para participarem de atividades esportivas e recreativas, o projeto vem 

sendo executado com excelência nas manhãs dos sábados, no bar Solarium, Praia de 

Aruana. Liderado pela Organização Estrelas do Mar, o projeto conta com a parceria 

ativa da Sejesp no auxílio da execução das atividades.

Na ocasião, a Sejesp contribuiu com a doação de equipamentos adaptados: 10 (dez) 

cadeiras de rodas anfíbias, 30 (trinta) pranchas para a prática de bodyboard e 50 

(cinquenta) camisas com proteção UV. Em parceria com a Secretaria Municipal da 

Assistência Social, também foram doados 50 (cinquenta) protetores solares. Um 

investimento de aproximadamente R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais). Este 

projeto ainda prevê até outubro de 2020 a aquisição de mais bens/equipamentos que 

auxiliem e dêem mais qualidade de vida aos usuários do projeto.

 

Fotos: Ascom/Sejesp

Projeto Praia Para Todos

Foto: Silvio RochaFoto: Silvio RochaFoto: Silvio Rocha Foto: Projeto Estrela do MarFoto: Projeto Estrela do MarFoto: Projeto Estrela do Mar

Atividades Esportivas

Taça Cidade de Aracaju de Futebol Sub-10 / Sub-12 / Sub-14

As “Taças Cidade de Aracaju” são, em geral, uma das maiores competições de esporte 

amador do Estado. São eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Aracaju, 

através da Sejesp, e ocorrem nas mais diversas modalidades. O campeonato, além de 

trabalhar a inclusão social e ajudar a fomentar a prática do futebol, contribui para 

revelar alguns atletas para importantes clubes do futebol brasileiro. Esse ano contou 

com a participação de 70 equipes, incluindo equipes de outras cidades e a 

participação de mais de 2.100 atletas.

Equipe Associação Desportiva Confiança - Taça Cidade de Aracaju

de Futebol. Foto: Divulgação Confiança/Ascom/Sejesp

Equipe Pequenos Vascaínos - Taça Cidade de Aracaju de Futebol.

Foto: Ascom/Sejesp
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Com o aumento da procura por competições dessa modalidade, a Taça Cidade de 

Aracaju de Futsal vem crescendo a cada ano. A sua execução requer um somatório de 

forças e experiências, desde a sua programação até seu encerramento, 

principalmente por parte do Departamento de Esporte e Lazer - DEL, onde é 

concentrada grande parte da equipe de educadores físicos da Sejesp. 

O campeonato que trabalha a inclusão social e ajuda a fomentar a prática do futsal 

entre jovens de 8 a 14 anos, realizado no segundo semestre do corrente ano, nas 

quadras do Colégio Estadual Nelson Mandela e Ivo do Prado, Escola Municipal de 

Ensino Fundamental – EMEF - Juscelino Kubistchek, Fundação Renascer, Geraldo 

Oliveira (Batistão) e Praça da Juventude, teve recorde de inscritos, mobilizando cerca 

de 1.600 atletas, um saldo de 839 gols marcados ao longo das 145 partidas, 

disputadas por 70 equipes, incluindo equipes de outras cidades.

Para realizar essa grande competição, a Sejesp contou com diversas parcerias, a 

exemplo da Faculdade Estácio/Fase, que esteve presente ao longo dos jogos, com os 

universitários da Liga Acadêmica de Fisioterapia, Traumatologia e Ortopedia, 

auxiliando no atendimento imediato e qualificado das possíveis lesões dos jogadores.

Fotos: Ascom/Sejesp Fotos: Ascom/Sejesp

Equipe Baden Power – Taça Cidade de Aracaju de Futsal Sub10Equipe Baden Power – Taça Cidade de Aracaju de Futsal Sub10Equipe Baden Power – Taça Cidade de Aracaju de Futsal Sub10  Taça Cidade de Aracaju de Futsal Sub12 Taça Cidade de Aracaju de Futsal Sub12 Taça Cidade de Aracaju de Futsal Sub12

Taça Cidade de Aracaju de Futsal Feminino

A Taça Cidade de Aracaju de Futsal Feminino foi criada para incentivar e oportunizar o 

esporte feminino, além de minimizar preconceitos. Com força, determinação e 

competitividade aflorada, centenas de mulheres participaram do evento. A 

competição teve início no dia 14 de julho e contou com 14 equipes de bairros da 

capital e da grande Aracaju. Foram disputados 26 jogos, com a participação de 280 

atletas.

Taça Cidade de Aracaju de Futsal Feminino

Fotos: Ascom/Sejesp Fotos: Ascom/Sejesp

Taça Cidade de Aracaju de Futsal FemininoTaça Cidade de Aracaju de Futsal FemininoTaça Cidade de Aracaju de Futsal Feminino

Ações de Fortalecimento da Juventude

Dia Municipal da Juventude

O evento alusivo ao Dia Municipal da Juventude é celebrado anualmente no dia 13 de 

março, e foi inserido no calendário cultural da Prefeitura, através da lei nº 3.573, de 30 

de junho de 2008, sancionada pelo atual 

prefeito Edvaldo Nogueira. Em 2018  foi 

comemorado no Centro de Artes e Esportes 

Unificado Mariana Martins Moura Sousa – 

CEU, localizado no bairro 17 de março. O 

Centro de Referência e Assistência Social – 

CRAS, e a Associação de Moradores Local 

ajudaram na divulgação e execução do evento, 

que teve a participação de aproximadamente 

100 jovens.Fotos: Ascom/Sejesp
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Inovajovem

Curso de empreendedorismo ofertado pela Secretaria Nacional de Juventude com a 

participação de 18 alunos. A Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – 

Fundat trabalhou em parceria com a Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte 

– Sejesp nesse evento. O curso foi divulgado em redes sociais, televisão e em escolas. 

As aulas ocorreram na Unidade de Qualificação Profissional - UQP da Fundat do 

bairro Santa Maria. Ao final do curso os jovens receberam um certificado de 30 horas.

Dia Municipal da Juventude

Fotos: Ascom/Sejesp

Esporte de Alto Rendimento e Apoio aos Atletas

Apoio a Atletas e Equipes de Alto Rendimento

Com o objetivo de incentivar a participação de equipes e atletas em competições de 

diversos níveis (estadual, nacional e internacional), a Prefeitura Municipal de Aracaju 

inseriu em seu Planejamento Estratégico 

o Projeto de Apoio a Atletas e Equipes de 

Alto Rendimento, oportunizando condi-

ções de participação de atletas/ equipes 

em competições fora da nossa cidade. Os 

apoios são ofertados através de 

p a s s a g e n s  a é r e a s ,  m a t e r i a i s  e 

equipamentos de uso esportivo. Em 

2018 foram investidos R$ 30.664,72 (trinta mil seiscentos e sessenta e quatro reais 

e setenta e dois centavos) com passagens aéreas. 

 “Chacal”– Muaithai “Chacal”– Muaithai “Chacal”– Muaithai

Foto: João da Hora SanchesFoto: João da Hora SanchesFoto: João da Hora Sanches

“Rafael Gomes” - Triathlon“Rafael Gomes” - Triathlon“Rafael Gomes” - Triathlon

Foto: Silvio Rocha

“Ulisses Freitas” – Paraciclismo“Ulisses Freitas” – Paraciclismo“Ulisses Freitas” – Paraciclismo

Foto: Hamilton Cardoso

Apoio a Competições de Alto Rendimento

Voltando o olhar para a relevância e importância da realidade esportiva no município, 

a Sejesp desenvolve este trabalho de apoio a competições de alto rendimento. O 

esporte de alto nível é hoje um dos maiores fenômenos sociais, pois consegue agir 

direta ou indiretamente em todos os segmentos sociais, sejam eles de ordem 

econômica, educacional, científica, entre outras. Nesse sentido o Governo Municipal 

não mediu esforços em contribuir com estrutura, recursos humanos e apoio logístico 

para a realização de 46 competições de alto rendimento realizadas em nosso 

município, a exemplo de: Aracaju Internacional Pro de Jiu-Jitsu, Mundial Universitário 

de Xadrez, Campeonato Brasileiro de Kung-fu, Campeonato Brasileiro de Pesca em 

Terra Firme e XXV Campeonato Nacional de Karatê Interestilos.

Fotos: Ascom/Sejesp

  Aracaju Internacional Jiu-Jitsu.   Campeonato Brasileiro de Kung Fu  Campeonato Brasileiro de Kung Fu  Campeonato Brasileiro de Kung Fu  Circuito Sergipano BodyBoarding Circuito Sergipano BodyBoarding Circuito Sergipano BodyBoarding



3- Resultados da Gestão por  Foco Estratégico

81Relatório de Gestão 2018 | Prefeitura Municipal de Aracaju

35ª Corrida Cidade de Aracaju

A Corrida Cidade de Aracaju é uma das maiores e mais tradicionais corridas de rua do 

norte/nordeste, fazendo parte das comemorações do aniversário da cidade de 

Aracaju que este ano completou 163 anos. Nesta 35ª edição, o evento contou com 

três percursos, o tradicional de 24 km, cuja saída foi da cidade histórica de São 

Cristóvão, simbolizando assim a mudança da capital, além das opções de 05 e 10 km. 

Com uma premiação de R$ 100.000,00 (cem mil reais) distribuídos nas diversas 

categorias previstas no regulamento da prova. A Corrida Cidade de Aracaju este ano 

computou 3.300 atletas sendo quase 1.000 de outros Estados. Com investimentos 

na ordem de R$ 424.390,10 (quatrocentos e vinte e quatro mil trezentos e noventa 

reais e dez centavos) dos quais mais de 75% (setenta e cinco por cento) foram 

conseguidos através de convênio e patrocínios.

35ª Corrida Cidade de Aracaju

Foto: Marcos AndradeFoto: Marcos AndradeFoto: Marcos Andrade Foto: Marcos AndradeFoto: Marcos AndradeFoto: Marcos Andrade

Foto: J. Souza

Qtd. Atletas
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Custo Total (R$)

R$ 609.963,02

R$ 351.693,00

R$ 424.390,10

Custo por Atleta (R$)

R$ 342,68

R$ 159,86

R$ 128,60

Recursos Captados (%)

13,94%

25,91%

73,63%

Ano

2016

2017

2018

Fonte: REUE/DAS/SMS

R$ 0,00

R$ 50,00

R$ 100,00

R$ 150,00

R$ 200,00

R$ 250,00

R$ 300,00

R$ 350,00

R$ 400,00

Custo por Atleta R$

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Qtd. Atletas

R$ 342,68

R$ 159,86

R$ 128,60

Ano 2016

Ano 2017

Ano 2018

Ano 2016

Ano 2017

Ano 2018
1.780

2.200

3.300

Custo por Atleta - 2016/2018

Quantidade de Atletas - 2016/2018

Fonte: Sejesp



3- Resultados da Gestão por  Foco Estratégico

82Relatório de Gestão 2018 | Prefeitura Municipal de Aracaju

3.4 - Foco Estratégico 4: Garantir a excelência na prestação dos serviços públicos e 

gestão orientada para resultados e para a inovação e Assegurar protagonismo do 

munícipe na Gestão e nas Políticas Públicas

SEPLOG - SEMFAZ - SECOM - SEGOV - PGM - CGM

PLANEJAMENTO E GESTÃO

A Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão- SEPLOG, no ano de 

2018 desenvolveu suas ações voltadas para as áreas de planejamento, 

orçamentação, captação de recursos, bem como àquelas relativas aos servidores 

públicos municipais tais como recrutamento, seleção, capacitação de pessoal e 

administração da folha de pagamento, dentre outras.  

A  Coordenadoria Geral de Planejamento - COGEPLAN,  tem realizado suas ações 

com foco em resultados, avaliando- as de forma contínua, tanto as integrantes nos 

Projetos Estratégicos da SEPLOG, como as definidas no Plano de Trabalho Anual, do 

setor, observando as metas estabelecidas, com a finalidade de redefinição e/ou 

manutenção das ações.

Além do monitoramento realizado dos projetos estratégicos de SEPLOG, foram 

desenvolvidas as seguintes ações:

 - elaboração de documentos tais como: Anuário Estatístico de Aracaju 2018, ano 

base 2017 e revisão e atualização do documento “Aracaju em Dados 2018”, contendo 

dados estatísticos e indicadores demográficos, econômicos e sociais, contribuindo 

para definição das políticas públicas que serão desenvolvidas para atingir as metas 

estabelecidas.

 - atualização do Documento Perfil da Administração Pública Municipal de Aracaju, 

através da coleta das últimas publicações da Legislação , relativas aos períodos de 

2017 e 2018.

 - análises dos dados apresentados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 

Contínua (PNAD), elaborada pelo IBGE, que informa dados por amostra probabilística 

de domicílios para estudo do desenvolvimento socioeconômico e investigação 

contínua de indicadores sobre trabalho e rendimento. Por meio dessas análises 

foram elaborados Periódicos Trimestrais. 

EMEF JOSÉ SOUZA DE JESUS - Bairro17 de marçoEMEF JOSÉ SOUZA DE JESUS - Bairro17 de marçoEMEF JOSÉ SOUZA DE JESUS - Bairro17 de março

ANUÁRIO ESTATÍSTICO | 2018
Ano Base 2017

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOSECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

ARACAJU
EM DADOS 2018
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- elaboração de boletins de análise e acompanhamento da evolução mensal da 

Balança Comercial de Aracaju, no que se refere à importação e exportação da 

produção local. Ampliando o trabalho de pesquisa foi elaborado o Boletim do 

Emprego – Aracaju 2018, a partir dos dados do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados – CAGED, que estão  disponibilizados  no site da prefeitura , no 

Portal da Transparência.

Gestão de Pessoal

A atuação sistêmica da Coordenadoria –Geral de Gestão de Pessoal - CGGP traz o 

desafio de adequar teorias administrativas ao gerenciamento de ações voltadas ao 

treinamento e desenvolvimento de servidores públicos, objetivando a prática 

eficiente das políticas públicas desenvolvidas pela Prefeitura de Aracaju.

Nesse sentido, a atual gestão trouxe o desafio da implementação do modelo 

gerencial, adotando particularmente em relação à gestão de recursos humanos, 

premissas como o estímulo à profissionalização do servidor público, incentivando-o a 

participar de programas de capacitação internos e externos que o habilitem a 

desenvolver as várias competências inerentes ao seu cargo e as novas demandas 

exigidas pela sociedade.

Desenvolvimento de Pessoal 

No ano de 2018  foram  realizados , com recursos próprios,  02 processos seletivos 

simplificados com a inscrição de 14.332 interessados. Destes foram contratados 707 

pessoas, sendo 429 a mais em relação ao ano de 2017. Para a entrega documental, 

houve a preocupação em acomodar os candidatos em ambiente climatizado no 

Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos aos sábados e domingos, para 

proporcionar maior comodidade e não interferir na rotina diária dos Órgãos 

Municipais .

Resultado dos processos seletivos
707 contratados em 2018

Secretaria

Saúde

Semed

Saúde

Seminfra

Semfas

Categoria

Geral

Prof. Substituto

Recepcionista

Engenheiro

Cuidador Social

Vagas

512

100

65

18

40

Contratados

423

151

56

6

71

Comparativo 2017/ 2018
Contratações 2018

Secretaria

SEMED

SEMFAS

SEC SAUDE

SEMINFRA

Total

Total 2017

238

1

27

12

278

Total 2018

151

71

479

6

707

Diferença

-87

70

452

-6

429

Comparativo de Estágios 2017/ 2018
Estágios

Secretaria

Saúde

Educação

Seplog

Outras

Total

Total 2017

62

111

22

181

376

Total 2018

64

146

34

198

442

Diferença

2

35

12

17

66

Digitalização dos Prontuários Funcionais

Iniciou-se no presente ano o procedimento de digitalização dos prontuários de 

servidores ativos desta municipalidade, visando proporcionar maior segurança e 

preservação dos documentos atinentes à cada servidor municipal, de forma 

individualizada, viabilizando ainda maior eficiência e resolutividade  no atendimento 

das demandas propostas pelo servidores.
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Logo registra-se que já foram digitalizados 3.400 prontuários  e indexados em 

formato PDF, com perspectiva de conclusão prevista para 01/03/2019.

Compras Centralizadas

A atual gestão na busca incessante da inovação e diante do avanço tecnológico 

determinou que fosse  implementado o portal de compras (www.aracajucompras.se. 

gov.br). Graças a esta ação no corrente ano, foi gerada uma economia superior a R$ 

88.000.000 (Oitenta e oito milhões) em processos licitatórios, concorrências, dispen-

sas e tomadas de preço, além de ampliar o acesso aos processos de compras 

municipais.

Desenvolvimento Urbano

A Coordenadoria-Geral de Desenvolvimento Urbano -COGEDURB, no corrente 

ano,desenvolveu ações alinhadas com o Planejamento estratégico da Prefeitura 

Municipal a exemplo do Plano Diretor e outras voltadas para Habitação, 

Regularização Fundiária e Atividades Ambientais. Destacaram-se:

Ÿ Habitação: Participação no grupo de trabalho criado para estudar as 

necessidades habitacionais desta municipalidade bem como auxílio no 

andamento e controle das ações judiciais e dos assentamentos; Apoio na 

elaboração do Termo de Referência-TR da revisão do Plano Local de Habitação 

de Interesse Social;

Ÿ Regularização Fundiária - Residencial Vitória da Resistência (Bairro Lamarão):  

Projeto de Lei  enviado para revisão junto à Procuradoria Jurídica da EMURB. 

Bairro 17 de Março: Encaminhamento de 462 Termos de doação referente a 

unidades habitacionais do Bloco 1 para assinatura do Prefeito; Bairro São 

Carlos: Organização e acompanhamento da solenidade de entrega das 110 

Escrituras Públicas da área pelo Prefeito de Aracaju.

Ÿ Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano: Coordenação da 

Equipe Executiva e Equipe Técnica responsável pela revisão do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano e desenvolvimento do trabalho previsto para ser 

enviado à Câmara Municipal de Vereadores em junho de 2019.

Atividades Ambientais 

Elaboração de Relatórios Técnicos sobre Área de Preservação Permanente (APP) e 

demais questões ambientais na área de influência direta de propriedades no 

município;

Visitas Técnicas/Trabalho de Campo para fins de cumprimento de atividades como: 

Levantamentos de indicadores ambientais (Flora, fauna, recursos hídricos, 

geomorfologia, solo, etc); Caracterização e Delimitação de APP's; Verificação da ação 

antrópica no meio (Impactos Socioambientais);
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Elaboração de Pareceres e Relatórios Técnicos Ambientais - Caracterização e 

Diagnóstico Geoambiental de Área de Influência Direta de Imóveis bem como o 

respectivo Zoneamento Ambiental de áreas, para fins de gerar Subsídio a Elaboração 

de Defesa de Processos; Elaboração de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 

(PRAD);

Bentchmarks para o Planejamento Estratégico Municipal

Bentchmark  Projeto - Aracaju Inteligente; Participação no Congresso MundoGEO 

Connect América Latina 2018 em São Paulo. Palestras: Geoprocessamento nos 

Municípios Inteligentes; O futuro do GEO passa pelas Smart Cities. 

Bentchmark Projeto - Cadastro Unificado do Cidadão: Visita técnica aos municípios 

de Vinhedo, São Bernardo do Campo e São Paulo para conhecer as experiências de 

sucesso implantadas sobre cadastro unificado nas áreas da Saúde, Assistência Social 

e Educação. Foram observados os aspectos administrativos, tecnológicos e 

desempenho dos sistemas nos municípios visitados.

Gestão Orçamentária

A Coordenadoria-Geral de Orçamento COGEOR / SEPLOG, 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, 

através da Promoção da capacitação permanente, qualificação e valorização dos 

Servidores Públicos, realizou 

treinamentos-oficinas em temas 

pertinentes às atribuições da 

Coordenadoria; ações junto a todos 

os Órgãos e Entidades Municipais e 

audiências públicas para discussão 

e aprovação da Lei de Diretrizes 

Orçamentária - LDO e a Lei Orça-

mentária Anual- LOA.

Treinamento do Ciclo OrçamentárioTreinamento do Ciclo OrçamentárioTreinamento do Ciclo Orçamentário

Fonte: COGEOR

Audiência Pública Câmara de Vereadores

Audiência Pública  Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos

Fonte: COGEOR

Fonte: COGEOR
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Gestão do Patrimônio

Durante o ano de 2018 (Janeiro a Novembro) foram emitidos 453 Termos de Respon-

sabilidade e tombados 12.571  Bens Patrimoniais, sendo 10.305 de bens adquiridos 

e 2.266 recebidos em doação, com os seguintes valores:

No exercício de 2018, de janeiro a novembro foram digitalizados 5.676 prontuários, 

correspondendo a 1.287.468 digitalizações.

Quadro Evolutivo do Patrimônio Móvel do Município nos Exercício de 2014 A 2018. 

Exercício de 2016 corresponde ao período de Janeiro a Setembro/2016, e os 

Exercícios de 2017 e 2018  correspondem ao período de Janeiro a Novembro.

Adquiridos pelo Município 

Recebidos em doações (Diversos Órgãos)

Total

R$ 7.417.005,46

 R$ 108.421,76

R$ 7.525.427,22

Ano

2014

2015

2016

2017

2018

Nºde Bens Registrados no DCPM

10.137

7.761

9.367

4.867

12.571

Valor Total R$

6.512.766,42

4.904.786,53

3.035.723,31

2.418.497,57

7.525.427,22

Nº de Termos de  Responsabilidade

264

394

 153

 360

453

Programas e Projetos Especiais

O Programa Integrado de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social do Município de 

Aracaju (PROCIDADES/BID) foi encerrado em Janeiro de 2018 sendo realizado 

durante o curso do ano as atividades inerentes à prestação de contas do mesmo, 

tanto na área financeira quanto na avaliação de atendimento de indicadores.

A atual gestão intensificou as ações para a formalização de um novo Contrato de 

Empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), denominado 

Programa de Requalificação Urbana da Região Oeste de Aracaju – Construindo para o 

Futuro, que tem como objetivo promover a melhoria da mobilidade urbana com a 

Administração e Finanças

O Departamento de Administração e Finanças-DAF/SEPLOG, no corrente ano, dentre 

outas ações, fez um controle rigoroso das despesas administrativas, permitindo a 

absorção dos custos com os novos projetos em execução na SEPLOG e a manutenção 

dos Centros de Esporte e Lazer do Bairro Olaria e do Bairro do 17 Março, reduzindo em 

35% o impacto dessas novas despesas no custeio da Secretaria.

Emitiu 676 notas de empenhos, 1.703 notas de liquidações de despesas e 1.214  

ordens bancárias em conformidade com a Lei. 4.320 de 1964, movimentando o 

orçamento da SEPLOG nos valores a seguir:

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 Cadastramento da população afetada para atendimento das políticas sociais 

do Banco Interamericano de Desenvolvimento;

Ÿ Realização de diversas consultas públicas na comunidade a ser afetada com o 

empreendimento de mobilidade urbana inserida no Programa, especialmente 

nos bairros Bugio, Soledade e Lamarão (fotos abaixo);

Ÿ Consulta pública de devolutiva das soluções a serem adotadas na afetação dos 

imóveis    que estão no decorrer da intervenção de mobilidade urbana.

Consulta Pública no Lamarão e Soledade

Fonte: https://www.aracaju.se.gov.br/noticias/77411
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Dotação Inicial

Anulação de Dotação

Suplementação de Dotação

Dotação Atualizada

Empenhado no Exercício

Liquidações no Exercício

Pago no Exercício

R$ 307.194.057,00

 R$ 167.855.182,97

R$ 30.554.919,78

R$ 169.890.763,81

R$ 59.803.181,03

 R$ 57.825.863,85

R$ 57.154.594,70

Comunicação/ SEPLOG

A Assessoria de Comunicação da Seplog (Ascom), tem como função precípua oferecer 

soluções em comunicação institucional às demandas apresentadas no trabalho 

cotidiano das mais variadas esferas de atuação desta secretaria. Seu funcionamento 

se dá em consonância com os ditames estabelecidos pela Secretaria Municipal de 

Comunicação (Secom), que é quem define toda a política de comunicação 

institucional na administração municipal.

Além da produção de matérias e informações para “abastecer” a Secom e a imprensa, 

a Ascom também cuida do gerenciamento e difusão de informações estratégicas, 

monitora o que é divulgado nos meios de comunicação (rádio, TV, jornal e internet), 

assessorando o secretário ou qualquer coordenador ou diretor, sempre que 

necessário em eventuais inserções na mídia.

Em uma análise comparativa, observa-se que em 2016, foram publicadas no site da 

PMA 31 matérias/releases publicadas, especificamente na página da Seplog. Não foi 

possível aferir quantas dessas matérias foram reproduzidas, ou seja, publicadas fora 

da esfera institucional nos meios de comunicação, já que nem a Secom dispõe desses 

dados em seu acervo.

Em 2017, foram contabilizadas 136 matérias oriundas da Seplog publicadas, 

representando uma evolução em 339% em relação ao ano anterior. Destas, 58* foram 

reproduzidas na mídia, o que representa 43% do total, alcançando uma média 

significativa em se tratando de uma secretaria “meio”, cujas temáticas não são de  

ampla compreensão nem mesmo entre os próprios servidores municipais. Outro  

aspecto que foge a este escopo específico é a utilização das matérias produzidas pela 

ASCOM  para  surgimento  de  pautas  variadas, pelos vários meios de imprensa, o 

que amplia substancialmente a divulgação e o alcance das informações.

Já em 2018, até o mês de novembro*, foram publicadas 126 matérias no portal da 

PMA, e destas, 52* reproduzidas em outros meios, chegando a 42% de 

aproveitamento.

*Dados do clipping Consensoweb.
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Assessoria técnica/SEPLOG

A Assessoria Técnica/ SEPLOG, neste ano de 2018, eliminou o resíduo referente ao 

passivo de processos administrativos pendentes de análise e manteve reduzido o 

tempo de resposta aos pedidos administrativos, assegurando elevado grau de 

resolutividade das questões submetidas.

Até o mês de novembro do ano em pauta, a Assessoria apreciou 3.908 (três mil, 

novecentos e oito) processos administrativos, assim distribuídos:

Especificação

Abono Permanência

Adicional de Terço

Ampliação/Redução Carga Horária

Auxílio Funeral

Averbação/Desaverbação

Consultas técnico-jurídicas

Convênios

Elaboração minutas normativas/legislativas

Encaminhamento decisões judiciais

Estabilidade provisória - gestante

Gratificação ECA

Gratificação Tempo Integral-GTI

Incorporação

Indenizações

Licenças

Periculosidade/Insalubridade

Progressão Titulação/Gratificação

Revisão

Salário Família

Triênio

Vacância

Outros

Total

Quantidade

212

4

21

5

75

02

21

12

19

2

22

3

9

810

1.289

16

1.110

55

23

3

28

177

3.908

Escola de Governo

Dentro da perspectiva da capacitação, é na Escola de Governo e Administração 

Pública (Esgap) que a gestão centraliza as orientações e muitas das atividades que 

visam potencializar o profissional que atua na administração pública. No desafio de 

transformar Aracaju em uma cidade humana, inteligente e criativa, a administração 

municipal tem trilhado um caminho que passa por diversas vertentes, entre eles, o 

cuidado com quem tem um papel essencial nessa construção: o servidor público.

Na Escola de Governo, além dos cursos e palestras, está sendo ofertado um 

atendimento psicossocial visando não só  a melhoria da qualificação técnica, mas 

também do bem-estar psicossocial, afinal, não adianta capacitar um servidor e ele 

estar com problemas de administração financeira ou em crise de depressão, 

dependência de álcool, drogas ou problemas de relacionamento com gestores, 

colegas porque ele não vai prestar um bom serviço para a população.

Descrição

Cursos

Palestras

Atendimentos

Carga Horária

Total Mensal

2017 2018 Total

Quantidade

49

5

-

474

54

Servidores

944

157

-

0

1.101

Quantidade

30

11

268

578

309

Servidores

931

434

268

0

1.633

Quantidade

79

16

268

1.052

363

Servidores

1.875

591

268

-

2734

Previdência de Aracaju                                          

O Instituto da Previdência de Aracaju é um órgão autárquico, vinculado à Secretaria 

Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, com personalidade jurídica de 

direito público interno, patrimônio e receita próprias, com a finalidade de administrar 

o Regime Próprio de Previdência do Município de Aracaju.

Ao final do ano 2018, o Aracaju Previdência conta com uma população segurada de 

11.586 beneficiários, sendo 6.774 segurados vinculados ao Fundo Financeiro e 4.812 

vinculados ao Fundo Previdenciário, distribuídos conforme demonstrado no quadro a 

seguir:
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11.586

Segurados

Ativos

Inativos

Pensionistas

Total

Total Geral

Fundo Financeiro

1.911

4.141

722

6.774

Fundo Previdenciário

4.715

60

37

4.812

No tocante à concessão de benefícios, no ano de 2018, o Instituto de Previdência de 

Aracaju concedeu 215 (duzentos e quinze) benefícios entre aposentadorias por 

tempo de contribuição, invalidez, compulsória e por implemento de idade, além de 

pensões. 

Durante o ano de 2018, foram intensificadas as ações para o recadastramento de 

segurados aposentados e pensionistas. A ação de recadastramento visa, além de 

atualizar os dados, coibir fraudes e pagamentos irregulares de benefícios 

previdenciários.

As Receitas Previdenciárias, resultado das contribuições dos segurados e do Ente 

Federativo, alcançaram ao final do ano de 2018 o montante de R$ 322.433.684 

sendo R$ 68.597.869 oriundas de contribuições vinculadas a segurados do Fundo 

Previdenciário.

Receita de Contribuições Previdenciárias
Especificação

Fundo Financeiro

Fundo Previdenciário

Total

Valor (R$)

253.835.815

68.597.869

322.433.684

Ressalta-se, que as alíquotas da contribuição previdenciária vigente para os 

servidores ativos e inativos é de 11% (onze por cento), sendo que para os ativos incide 

sobre a parcela de remuneração permanente e para os Inativos sobre o montante que 

excede o teto estabelecido pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS. Cabe aos 

Os recursos do Fundo Previdenciário atingiram em 2018 o montante de R$ 

768.516.739. O quadro a seguir demonstra a evolução do Patrimônio do Fundo nos 

últimos anos.

Fundo Previdenciário Evolução do Patrimônio

Distribuição da População Segurada Dezembro/2018 Entes Federativos a contribuição com base na alíquota de 22% (vinte e dois por cento) 

sobre a mesma base de contribuição dos servidores ativos, além da contribuição 

suplementar que foi instituída em 2018 para cobertura do déficit Atuarial.

Contribuições Previdenciárias por Segmento – 2018

Ano

2014

2015

2016

2017

2018

Valor (R$)

305.487.393

386.550.615

499.666.211

631.300.083

768.516.739

R$ 253.835.815

R$ 68.597.869

Fundo Financeiro

Fundo Previdenciário
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GESTÃO FAZENDÁRIA

A Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ , no exercício de suas atribuições 

institucionais, no ano de 2018 desenvolveu ações sistemáticas de lançamento, 

fiscalização e arrecadação dos tributos de competência do município. Gerenciou os 

repasses oriundos do governo federal e estadual, coordenou as atividades de 

execuções orçamentárias, contábeis e financeiras, e consolidou a prestação de 

contas do município. 

Foram priorizadas ações que contribuíssem para a modernização da Administração, 

bem como para a participação, valorização e aperfeiçoamento dos servidores.

Tributos  Imobiliários 

O Departamento de Tributos Imobiliários - DTIM é o Órgão responsável pela 

coordenação de atividades referentes ao IPTU e ao ITBI. O trabalho, desse porte, 

desempenhado por este departamento visa estabelecer informações que servirão de 

bases para o lançamento e planejamento das ações pertinentes aos tributos 

imobiliários, em decorrência natural, para uma melhor arrecadação do IPTU e ITBI. 

Com a difusão da internet é evidente o número crescente de usuários que procuram o 

atendimento via e-mail para efetuar consultas e obter informações a respeito do 

lançamento, solicitar informações e procedimentos, apresentando no corrente ano o 

seguinte quantitativo:

Orientações

IPTU

ITBI

Quantidade

644

385

Visitas  realizadas  pela  equipe  de  campo

Durante  o ano em curso, foram realizadas várias visitas pela equipe desta Secretaria, 

com o objetivo de identificar as alterações nos dados cadastrais dos imóveis, 

havendo sido priorizadas ações específicas de campo, conforme espelhados no 

Unidades Imobiliárias Atualizadas no STM

Carnês devolvidos

Revisão de lançamento do IPTU

Desmembramento e Unificação

Localização de inscrição

Total

Processos de Revisão

Revisão de IPTU Ex-ofício

Desmembramento

Unificação

Transferência de proprietário

Endereço de correspondência

Unidades revisadas - Total 

Quantidade

5.248

522

325

338

6.433

Quantidade

1.731

224

101

1.059

125

3.240

Processos  de  revisão  de  lançamento

Constituem-se Processos Administrativos “ex-ofício” as alterações cadastrais 

objetivando atualizar os dados para o lançamento do IPTU e as respectivas revisões 

administrativas, que foram  solicitadas em 2018 pelos interessados cujos 

questionamentos visam à revisão do lançamento efetuado. 

quadro abaixo:

Processos  de  reavaliação  da  base  de  cálculo  do IPTU

Com a finalidade de atender e solucionar alguns questionamentos em relação ao 

lançamento do IPTU  a Comissão de Reavaliação de Imóveis- CRI  realizou estudos 

para auferir se o lançamento foi correto. Esta comissão é formada por profissionais 

de diversas entidades representativas da sociedade aracajuana, CREA, CAIXA, CRECI, 

IBAPE, CDL e outros; em sua maioria, seus 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.
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Um dado significativo que merece ser destaque é que apesar de 27 contribuintes 

terem solicitado revisão do lançamento do IPTU em 2018 apenas em 07 processos 

ocorreu a redução de valor.

Processo

Processos de revisão do lançamento do IPTU

Reavaliação do lançamento do IPTU

Quantidade

27

7

Em 2018 foram devolvidos 5.248 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 a constante 

manutenção dos dados cadastrais que são periodicamente atualizados através de 

visitas aos locais dos imóveis relacionados nos carnês. O número de carnês que 

foram devolvidos aos correios e revisados posteriormente é de 3.148. 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.

Balanço  do  IPTU  2018

Em virtude da grave crise econômica financeira que assolou o país, e reconhecendo 

que houve uma redução nos valores dos imóveis no município, o Prefeito de Aracaju, 

através da Lei Complementar Nº 159/2017, promoveu uma redução de 15% no valor 

venal dos imóveis para efeito de tributação do IPTU, e determinou que a partir do 

exercício de 2018 o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU estará 

limitado ao valor apurado no ano imediatamente anterior acrescido de 5% mais a 

variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, 

divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Através do ato 

normativo (Decreto nº 5.616 de 20 de dezembro de 2017), atualizou  em 2,56%, com 

base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.

IPTU

Imóveis lançados/unidades

IPTU lançado/R$

Isentos/Imunes R$

Total Recolhido R$

Total Rec. Dívida Ativa R$

Comparativo  dos  lançamentos  2017/2018
2017

170.578

210.398.632,63

59.584.374,42

146.678.430,72

4.629.373,30

2018

171.578

221.275.793,15

60.027.596,04

150.614.492,24

40.920.512,66

(%) 2017/2018

0,45

5,17

7,43

2,68

883,93

Vale ressaltar que o aumento expressivo na arrecadação da dívida ativa ocorreu em 

virtude da cobrança efetiva que envolve a Secretaria Municipal da Fazenda e 

Procuradoria Geral do Município e adoção de uma política municipal com austeridade 

fiscal  de não promover descontos e  programa de recuperação fiscal (REFIS).    

Atualização  dos  dados  cadastrais  pavimentação  e  uso  do imóvel

Com o auxílio de imagens do Google Street View e informações fornecidas pela 

EMURB  foi atualizado o item pavimentação no cadastro de diversos logradouros o 

que possibilitou um acréscimo no valor do IPTU em 628 unidades,como também 

atualizou a alíquota de 1.630 imóveis onde funcionavam estabelecimentos 

comerciais e prestadores de serviços, que no cadastro da SEMFAZ se encontravam 

com alíquota de residencial, cujo valor é menor que as demais alíquotas.

Revisão  cadastral  direcionada  de alguns  bairros  de  Aracaju

Foi criado um  setor  como finalidade de atualizar o cadastro de algumas áreas do 

município que apresentarem uma maior movimentação em termos de criação e/ou 

alterações nas unidades imobiliárias.

A Secretaria Municipal da Fazenda promoveu o curso de capacitação dos servidores 

que teve como objetivo otimizar o recadastramento imobiliário de Aracaju com 

técnicas de Geoprocessamento, novas geotecnologias e suas possíveis aplicações na 

gestão do cadastro mobiliário. Com a  elaboração de um diagnóstico da situação atual 

do cadastro imobiliário de Aracaju irá melhorar a arrecadação do IPTU. Além de 16 

servidores da Semfaz, participaram da capacitação três servidores do Departamento 
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de Geoprocessamento da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (Seplog) e outros três da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb).

 Para aplicação dessa técnica foram escolhidas as seguintes áreas e bairros para 

revisão cadastral direcionada: Grageru, Atalaia, Aeroporto, Coroa do Meio, Farolândia, 

Ponto Novo e Luzia.

ITBI

Em 2018  foi  modernizado o sistema de ITBI DIGITAL com vistas à  gestão moderna e 

ágil, integrando os diversos atores envolvidos no processo, em formato digital e em 

tempo real. Foi licitada a 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.

Destaca-se que mesmo com a  conjuntura econômica atual recessiva que afeta  o 

mercado imobiliário  houve uma redução do número de guias no ano em tela, 

aumentando a arrecadação em 4,22%. Entretanto a SEMFAZ continua 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.

ITBI

Guias Cadastradas

Guias Pagas

Total Recolhido R$

2017

8.266

6.375

41.223.831,51

2018

8.082

6.239

42.964.436,89

(%) 2017/2018

- 2,23

-2,13

+4,22

Principais características  do ITBI digital:

Ÿ Integração via web entre: prefeitura, cartórios, instituições financeiras e 

contribuintes;

Ÿ Agilidade nos procedimentos, reduzindo 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 cartórios.

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.

Essa atualização se deve ao intercâmbio entre a SEMFAZ/DTIM, a EMURB, a SEPLOG 

e os Contribuintes de modo geral.

Atualizações nas Plantas de Quadra

Processos de Revisão

Processos da EMURB

Unidades atualizadas

Quantidade

2.056

330

2.386

Tecnologia da Informação

A SEMFAZ, através do departamento de tecnologia da informação , além de outras 

atividades, promoveu, neste ano, a implantação de programas e sistemas de 

informática, contribuindo para análise e gerenciamento de novas tecnologias 

aplicadas a tributação destacando-se:

Ÿ Geração do IPTU 2019;

Ÿ Inclusão do IPTU 2018 na dívida ativa;

Ÿ Integração com o TRE na fiscalização da justiça eleitoral;
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Ÿ Implantação do novo site da SEMFAZ;

Ÿ Geração do ISS homologado 2018;

Ÿ Geração da TLF 2018;

Ÿ Implantação de sistema circuito fechado de TV;

Ÿ Integração com a jucese (Agiliza/SE);

Ÿ Integração com a secretaria do meio ambiente;

Ÿ Implantação do sistema telefônico via IP .

Com vistas ao fortalecimento do armazenamento e processamento de dados foram  

adquiridos os seguintes equipamentos e máquinas:
Item

Impressora monofuncional

Microcomputador avançado

Teclado usb

Microcomputador administrativo

Impressora monocromática

Rotulador de cabos

HD Externo 1 TB

Testador de cabos

Teclado sem fio com mouse

Localizador e testador de cabos

Modem ADSL2+

Microcomputador avançado

Notebook

Scanner

Impressora Térmica não Fiscal

Switch 48 Portas

Sistema de Armazenamento

Disco para servidor

Memória Para Servidor

Disco Para Armazenamento

Servidor Para RackRack

Piso teto 44U

Valor Total

Quantidade

1

6

10

12

15

1

1

1

3

1

2

2

5

4

2

2

1

12

24

11

3

1

Valor Unitário

R$2.097

R$5.226

R$20

R$3.537

R$1.284

R$200

R$330

R$120

R$100

R$220

R$120

R$5.315

R$4.164

R$2.865

R$850

R$32.890

R$68.900

R$1.831

R$1.690

R$1.900

R$39.990

R$1.850 

Valor Total do Item

R$2.097

R$31.356

R$195

R$42.444

R$19.262

R$200

R$330

R$120

R$300

R$220

R$240

R$10.630

R$20.820

R$11.460

R$1.700

R$65.780

R$68.900

R$21.972

R$40.560

R$20.900

R$119.970

R$1.850

R$481.307 

Fonte:SEMFAZ/DAF

COMUNICAÇÃO

 A Secretaria de Comunicação – SECOM,  é a responsável pela comunicação e 

interação da Prefeitura para com a sociedade, estabelecendo diretrizes que 

estreitem a relação, Prefeitura-Sociedade e vice-versa da maneira mais  satisfatória 

possível.   Através do seu Projeto Estratégico “Conectando gestão e pessoas”, 

estruturado em diversas etapas realizou:

Etapa: Ampliar e consolidar o relacionamento direto da gestão municipal com a 

população, viabilizando canais de diálogo para manutenção e ajustes das ações 

institucionais - Foi concluída com a criação da TV PMA e da Arena de Debates, que 

são espaços destinados à interação da PMA com a sociedade por meio de temas de 

interesse público e notícias acerca de assuntos relevantes para a relação Prefeitura-

Sociedade;

Etapa: Contribuir com o processo de comunicação interna na PMA. Esta etapa tem 

como ações informar os servidores dos eventos institucionais internos, como ações 

de promoção da qualidade de vida, atividades socioambientais, campanhas de 

sensibilização em geral, entre outros eventos promovidos. Isto já ocorre,  porém não 

tem como concretizar uma data específica, pois é algo recorrente na PMA.

Etapa: Construir a imagem da Administração Municipal por meio da comunicação 

institucional. Das três ações, desta etapa, duas estão em andamento, que são : 

“Direcionamento de gestores, secretários, diretores e presidentes de órgãos da 

gestão municipal a utilizarem-se dos meios de comunicação para prestação de 

contas das atividades de sua pasta” e “Promover encontros presenciais com 

comunidades e formadores de opiniões dos mais variados segmentos para discutir 

problemas e encaminhamentos relacionados com a esfera municipal”; a última, 

“Construir e disponibilizar um variado acervo audiovisual nas áreas de atuação da 

PMA que funcione também como identidade imagética do município de Aracaju” está 
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em processo de desenvolvimento.

Etapa: Divulgar ações e prestar contas à sociedade da aplicação dos recursos e 

execução dos serviços municipais. Destacam-se as ações:

-Implantar um canal de vídeo no site com material produzido pela SECOM para 

divulgar as ações da PMA;

- Produção de audiovisuais e reportagens televisivas;

- Produção de boletins noticiosos para rádio;

- Divulgar matérias jornalísticas para jornais, sites, portais, blogs, meio de radiofusão 

(rádio e TV) e mídias sociais (Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp etc).

Matérias divulgadas no segundo semestre / 2018 

154 151
137

164

391
400

337

406

43
33 26
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Agosto Setembro Outubro Novembro

Facebook

Twitter

Instagram

SEGOV

A principal função da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV, é dar assistência 

direta e imediata ao Prefeito em assuntos administrativos e técnico-legislativos. 

Além dessa atribuição, ela efetua a elaboração e o controle de seus atos oficiais, 

promove e analisa de forma técnica os projetos de lei, em articulação com a Câmara 

Municipal de Aracaju; coordena as atividades da imprensa oficial; supervisiona as 

atividades e assegura a manutenção do Gabinete do Prefeito e do Gabinete da Vice-

Prefeita; dentre outras atividades que lhe forem conferidas ou determinadas pela 

legislação.

Principais Ações em 2018:

- Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Aracaju – COMDEN- Com 

o objetivo de elaborar projetos e discutir Políticas Públicas para o crescimento e o 

desenvolvimento econômico da capital sergipana, o COMDEN teve Lei de criação 

sancionada em 2011, pelo então Prefeito Edvaldo Nogueira e foi instalado em 

setembro de 2017, realizando dois encontros em 2018.

As reuniões realizadas com a participação de representantes de diversos segmentos 

da sociedade constituíram-se em instrumento de reivindicações e propostas com 

debates e sugestões de demandas à Gestão.

Plenário do COMDENPlenário do COMDENPlenário do COMDEN

Foto: Marcos Vieira



3- Resultados da Gestão por  Foco Estratégico

95Relatório de Gestão 2018 | Prefeitura Municipal de Aracaju

- Circulação do Diário Oficial do Município - DOM

Responsável pela edição e publicação dos atos oficiais do Município, o Diário Oficial 

digital expediu no período de 1º de janeiro a 19 de Dezembro de 2018, 248 edições do 

Diário Oficial do Município, garantindo maior eficácia e cumprindo o princípio da 

transparência da atual gestão.

O DOM está passando por processo de modernização elencada pelo Planejamento 

Estratégico, com  realização vinculada à Secretaria Municipal do Planejamento, 

Orçamento e Gestão.

- Implantação da Assessoria de Articulação com os Movimentos Sociais

Com o objetivo de estreitar o diálogo permanente com a sociedade civil organizada, a 

SEGOV deu continuidade e efetividade à Assessoria de Articulação de Movimentos 

Sociais mantendo um canal aberto de interlocução da Prefeitura com as diversas 

entidades e lideranças comunitárias do município.

Reunião com moradores da Ponta da Asa 

Foto: Marcos Vieira

PROCURADORIA

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.

Ações de Destaque em 2018:

A Procuradoria Especializada de Atos e Contratos apresentou os seguintes 

resultados:

Ÿ Análise de processos licitatórios para a execução de Projetos Técnicos Sociais 

em diversos bairros, a exemplo de Porto Dantas, Coqueiral e 17 de Março;

Ÿ Análise de processo licitatório para aquisição de equipamentos – DRONE – 

para monitoramento de áreas de difícil acesso;

Ÿ Análise de processos licitatórios para averiguação e auditoria das famílias 

beneficiadas do Programa Bolsa Família e dos Benefícios de Prestação 

Continuadas;

Ÿ Análise de processo licitatório para a reforma de diversas EMEF;

Ÿ Análise de Termos de Cooperação Técnica objetivando, dentre outros: a    

Implantação e pavimentação de Vias Públicas, a exemplo do Bairro Coqueiral;

Ÿ Análise de Contrato de Financiamento objetivando a Modernização da Gestão;

Ÿ Análise de Contrato de Empréstimo do BID objetivando a execução de 

Programa de Requalificação Urbana da Região Oeste de Aracaju.

A Procuradoria Especializada do Meio Ambiente, Patrimônio e de Urbanismo cujas 

atividades estão relacionadas às Diretrizes Estratégicas contidas no Planejamento 

Estratégico do Município de Aracaju 2017/2020 destacou em 2018:

Relevância Social

A Especializada acompanha diversos processos propostos pelo Ministério Público 
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Estadual, com o objetivo de regularizar o funcionamento das feiras e mercados da 

Capital sergipana, apontando supostas irregularidades que vão desde o 

acondicionamento irregular de produtos, descarte inadequado de resíduos, à 

poluição sonora.

As ações ajuizadas pelo Ministério Público Federal, nas quais houve o pedido para a 

recomposição da “Orlinha da Coroa do Meio” e o Município propôs a elaboração do 

projeto e realização de obras de infraestrutura na localidade e vem adotando as 

medidas necessárias para a viabilização do acordo. 

Relevância Administrativa e Patrimonial

As ações que tratam de drenagem possuem relevância social, mas também 

administrativa e patrimonial. As obras relacionadas à drenagem são vultosas, 

demandando, até mesmo, a captação de recursos federais. As ações que pretendem 

a adequação urbanística normalmente não podem ser dimensionadas, 

patrimonialmente, no inicio da ação e costumam incluir pedido de danos morais 

coletivos, representando ameaça ao patrimônio municipal.

Relevância Administrativa e Jurídica

No que se refere às ações que possuem relevância jurídica, é possível apontar Ação 

Direta da Inconstitucionalidade proposta para o fim de evitar que a Lei Municipal nº 

4937/2017 imponha ao Executivo municipal um Programa de Recuperação de Rios, 

Afluentes e Canais, uma vez que a iniciativa para tal espécie de programa pertence ao 

Prefeito.

CONTROLADORIA

O estabelecimento de controles internos na Administração Pública surgiu por 

exigência legal, reconhecido desde a edição da Lei Federal nº 4.320/1964, sendo 

considerado obrigatório pelas Constituições Federais de 1967 e de 1988, 

principalmente com o advento da Carta Magna de 1988, caracterizada pelo 

estabelecimento do Estado Democrático de Direito.

No período de janeiro a novembro de 2018, foram recebidos 266 processos, dentre os 

quais 197 referem-se a Balancetes, 67 Prestações de Contas, 1 relativo a consulta 

quanto à classificação de despesa e 1 relativo a análise de almoxarifado. Em relação 

às saídas, foram movimentados 185 processos, dentre os quais 115 referem-se 

análise de Balancetes Mensais, 65 relativos a análise de Prestações de Contas, 2 

relativos a análise de contratos, 1 relativo a classificação de despesa e 2 relativos 

análise de Inventários. Tais movimentações representaram um percentual de 

atendimento de 70%.

Resumo de Processos Analisados - 2018
Meses

Saldo do Ano Anterior

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Total

Entradas

-

5

18

36

42

43

23

22

23

7

23

24

266

%Atendimento

-

460%

0%

11%

107%

23%

83%

105%

87%

271%

30%

63%

70%

Saldo

322

304

322

354

351

384

388

387

390

378

394

403

403

Saídas

-

23

0

4

45

10

19

23

20

19

7

15

185

Portal da Transparência  

Como forma de atender o estabelecido na Lei de Acesso a Informação n°12.527/ 

2011, a Prefeitura Municipal de Aracaju através do seu site www.transparência. 

aracaju.se.gov.br disponibiliza dados e informações, o qual tem por objetivo oferecer 

à sociedade um serviço público eficiente, de qualidade com transparência, reunindo 

em uma única plataforma on-line informações sobre , receitas, despesas, contratos, 

folha de pagamento, diárias e passagens, bem como demais assuntos de ordem 
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institucional. 

Lançamento do Portal da Transparência Reformulado

Em 04 de julho de 2018, houve o lançamento do Portal da Transparência da Aracaju, 

todo reformulado, disponibilizando  informações e dados da administração municipal 

quanto às legislações vigentes. 

Total

21

3

2

5

31

Concedente

Diligência

Parecer Regular com Ressalva

Parecer Regular Final

Parecer Regular Parcial

Total

EMURB

2

-

-

-

2

SEMICT

2

-

-

-

2

SEMFAS

6

3

2

3

14

Saúde

11

-

-

2

13

Convênios

Convênios Analisados por Órgão Concedente - 2018

EMURB

SAÚDE

SEMICT

SEMFAS

45,16%

6,45%

41,94%

6,45%

Convênios

Total

7

2

1

5

1

5

3

2

1

2

1

1

31

Parecer

Regular

Parcial

-

-

-

3

-

-

1

-

-

1

-

-

5

Convenente

ALSOL

APAE

Casa da Doméstica

CIRAS

Elaboração de P. Executivos

EMURB

Inst. Creche Menino Jesus

Orat. Festivo São João

Reforma CREAS

SAME

SAMED/FNDE

SEMINFRA

Total

Diligência

7

2

1

2

1

3

-

2

1

-

1

1

21

Parecer

Regular com

Ressalva

-

-

-

-

-

-

2

-

-

1

-

-

3

Parecer

Regular

Final

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

2

Qtd - Processos por Convenente - 2018
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Tecnologia da Informação  

Foi desenvolvida e implantada a página Dashboard para facilitar o acesso de site e 

aplicações de gerenciamento interno da Controladoria.

Ouvidoria

A Ouvidoria-Geral do Município de Aracaju  é responsável por levantar dados, tabulá-

los e fornecer informações aos gestores com o objetivo de auxiliar a Administração 

Municipal de Aracaju, identificando necessidades sociais e da organização 

administrativa, proporcionando o aperfeiçoamento dos serviços prestados e a 

racionalização dos gastos públicos.

A OGMA registrou 3.426 manifestações no período de 01 de janeiro de 2018 a 30 de 

novembro de 2018. Desse total, 1.491 (43,52%) reclamações, 922 (26,91%) 

solicitações, 702 (20,49%) denúncias, 165 (4,82%) pedidos de informação, 100 

(2,92%) sugestões e 46 (1,34%) elogios;

Fonte: CETI - CGM

As manifestações podem ser de um dos seguintes formatos: SUGESTÃO, ELOGIO, 

INFORMAÇÃO, SOLICITAÇÃO, RECLAMAÇÃO ou DENÚNCIA e podem chegar até a 

Ouvidoria-Geral do Município (OGM) por vários canais de comunicação, a exemplo: 

TELEFONE (entre eles o Callcenter: 1622), INTERNET, por meio do Sistema de 

Ouvidoria e Gestão Pública – TAG, cujo lin encontra-se disponível no site da PMA, 

PRESENCIALMENTE, por E-MAIL, podendo ser também oriundas de NOTÍCIAS 

VEICULADAS NA IMPRENSA, em REDE SOCIAIS, etc;

Total de Manifestações por Sexo

Fonte: TAG - Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública - 06.12.2018, 15:05h
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Tornar Aracaju uma cidade inteligente humana e cria�va

VALORES

Inovação
Gestão que

promove Resultados
É�ca e Transparência

Eficácia, eficiência
e efe�vidade das
polí�cas públicas

Protagonismo do(a)
Cidadão(ã)

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

Promover o desenvolvimento urbano e econômico sustentáveis

Promover o desenvolvimento humano e social

Garan�r a excelência na prestação dos serviços públicos e gestão orientada para resultados,
inovação e assegurar protagonismo do munícipe na Gestão e nas Polí�cas Públicas
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Tornar Aracaju
uma cidade inteligente

humana e cria�va

1
Ampliar o acesso aos serviços

públicos e promover o
desenvolvimento de Aracaju por

meio da tecnologia

2
Garan�r ambientes seguros para

as pessoas e contribuir para o
enfrentamento da violência

3
Buscar excelência, eficácia e

eficiência dos processos e serviços
da PMA pelo uso de tecnologias

e da inovação

4
Melhorar a infraestrutura nos

bairros e ampliar a acessibilidade
na cidade

12
Promover o bem estar social,

a efe�vação de direitos e o 
fortalecimento da cidadania

17
Promover o aperfeiçoamento

e a transparência da 
gestão pública

5
Implantar Sistema de Mobilidade

Urbana inteligente para os
cidadãos

13
Garan�r o acesso e a qualidade

da aprendizagem

6
Harmonizar os avanços cien�fico-

tecnológicos, sociocultural e
ins�tucional com os impactos

do desenvolvimento

7
Avançar no enfrentamento dos

principais problemas ambientais,
sociais e econômicos decorrentes
do manejo dos resíduos sólidos

8
Fomentar o Desenvolvimento

econômico, o empreendedorismo
e a empregabilidade no município

Promover o desenvolvimento
urbano e econômico

sustentáveis

9
Ampliar o acesso das pessoas

à moradia digna

10
Fomentar o acesso ao esporte, à

cultura e ao lazer e contribuir
para elevar a qualidade de vida

da população

11
Melhorar a prestação de serviços

à saúde das pessoas

Promover o
desenvolvimento
humano e social

14
Promover a capacitação

permanente, qualificar e valorizar
os(as) servidores(as) públicos

15
Garan�r o equilíbrio das contas
públicas, o controle, a eficácia
e eficiência na aplicação dos 

recursos

16
Fortalecer, qualificar e inovar

o relacionamento da PMA 
com as pessoas

Garan�r a excelência na
prestação dos serviços

públicos e gestão orientada
para resultados, inovação e
assegurar protagonismo do

munícipe na Gestão e
nas Polí�cas Públicas Resultados Esperados ao final da Gestão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Centro Administrativo Prefeito Aloisio Campos - Rua Frei Luís Canelo de Noronha, 42,

Conj. Costa e Silva - Ponto Novo - CEP: 49097 -270 | Tel: (79) 4009-7910
www.aracaju.se.gov.br

Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLOG
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