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É com grande satisfação e senso de dever cumprido que apresento neste relatório as 

principais realizações do governo que lideramos entre 2017 e 2020 em Aracaju. 

Reconstruímos a nossa cidade, melhoramos a prestação dos serviços, retomamos obras e 

projetos fundamentais para o desenvolvimento da nossa gente e lançamos as bases para o 

futuro. Com as bênçãos de Deus e a vontade dos aracajuanos, fui reeleito para seguir no 

comando da cidade até 2024. Renovo então meu compromisso e responsabilidade, ainda 

maior, de trabalhar em prol de Aracaju.

Neste documento estão as realizações do Governo Municipal nos últimos quatros anos. Até 

aqui chegamos com foco na reconstrução e recuperação da qualidade de vida para os 

cidadãos e cidadãs de Aracaju, na melhoria da infraestrutura, mobilidade da cidade e na 

resolução de problemas nas principais áreas de assistência à população, como saúde, 

educação e demais serviços públicos.

Como todos sabem, 2020 foi difícil para todos. No ano que passou, vivenciamos uma grave 

pandemia no mundo, o que acentuou a crise socioeconômica. Mesmo assim, soubemos 

lidar com as dificuldades, demos a máxima prioridade à Saúde e conseguimos manter o 

trabalho da gestão. Neste momento tão atípico e complexo, percebemos a importância 

organizacional do município e da mobilização em prol do desenvolvimento, da solidarieda-

de, da igualdade e do bem comum, e garantimos o ritmo dos investimentos e a prestação de 

serviços, atingindo as metas propostas para nosso governo.

Assim, apesar das restrições e dificuldades, obtivemos bons resultados nas áreas prioritá-

rias de nosso governo. Por exemplo, avançamos muito, com a implantação do Prontuário 

Eletrônico, que, após digitalizar os dados do paciente e de todo seu histórico, proporcionou 

maior agilidade no atendimento, além de melhorar a eficiência na gestão dos gastos 

públicos em saúde. Tal iniciativa fez da capital sergipana uma das pioneiras no país a 

utilizar esse serviço, inclusive, antecipando-se ao Ministério da Saúde, que só mais tarde 

começou a liberar recursos e determinar que todos os municípios brasileiros efetivassem 

este moderno mecanismo. Além do Prontuário Eletrônico, a Prefeitura de Aracaju criou o 

Portal da Saúde e aplicativo “Mais Saúde Cidadão”, ferramentas que, através da internet, 

possibilitam o agendamento de consultas, exames e diversos outros serviços ofertados 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Na Educação, também demos passos, com a reforma e ampliação de escolas, instalação e 
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modernização de laboratórios de informática, implantação de internet banda larga em 

todas unidades de ensino e a implantação da matrícula online, o que pôs fim às filas nas 

portas das escolas. A partir destes avanços, continuaremos investindo mais e mais na 

educação pública, buscando oferecer uma educação de qualidade para as nossas crianças, 

pois entendemos que a Educação é a chave para o desenvolvimento social.

Na Segurança Pública, embora não seja uma área de atuação direta da Prefeitura, Aracaju 

experimentou uma queda sensível no número de assaltos a ônibus desde 2017. Graças ao 

projeto Terminal Seguro, que implementamos no início do mandato, a redução de ocorrênci-

as desta natureza foi de 91%, demonstrando o acerto das estratégias para a redução de 

crimes dessa natureza.

Em relação à infraestrutura, é possível destacar obras relacionadas ao Projeto Mobilidade 

Humana, como os corredores de Transporte e Trânsito da Hermes Fontes, Beira Mar, 

Augusto Franco e Centro-Augusto Franco, proporcionando trânsito mais fluido, seguro e 

acessível. Juntos, eles somaram cerca de R$ 45 milhões em investimentos e resultaram na 

revitalização completa de dezenas de quilômetros da malha viária urbana.

Vale destacar também a infraestrutura da avenida Euclides Figueiredo. A obra estruturante 

contemplou 1,3 km de extensão da maior avenida da capital sergipana, no trecho mais 

crítico da via, entre os bairros Soledade e Dom Luciano. Avançamos ainda nas regiões mais 

vulneráveis da cidade, levando saneamento e infraestrutura para dezenas de loteamentos 

e bairros.

Não podemos deixar de citar o investimento de R$ 82 milhões que tornará Aracaju a 

primeira capital do país a ter iluminação 100% LED. O contrato é originário da primeira 

parceria público-privada (PPP) do município, e substituirá e manterá, nos próximos anos, 

mais de 58 mil pontos de luz na cidade de Aracaju. Como resultado, será possível economi-

zar 60% do valor final gasto atualmente com energia. Essas obras oportunizam melhores 

condições de acessibilidade e segurança para a população, e contribuem para o desenvolvi-

mento socioeconômico de Aracaju.

Esperamos que este relatório, além de possibilitar o conhecimento de muitas outras ações 

realizadas pelo Governo de Reconstrução da Qualidade de Vida de Aracaju, sirva como mais 

um instrumento de transparência e de prestação de contas de nossa gestão.
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1 - Panorama Geral do Município

A atuação do Governo da Prefeitura de Aracaju, desde o início da gestão, em 2017, 

está estruturada em torno de 4 eixos: tornar Aracaju uma cidade inteligente, humana 

e criativa, promover o desenvolvimento urbano e econômico sustentáveis, promover 

o desenvolvimento humano e social, e garantir a excelência na prestação dos serviços 

públicos e gestão orientada para resultados e para a inovação e assegurar protago-

nismo do munícipe na gestão e nas políticas públicas. Essas ações envolvem a 

expansão e melhoria da infraestrutura, mobilidade, tecnologia e inovação, o estímulo 

à retomada dos investimentos estruturadores de nossa economia e a atração de 

empresas para assegurar oportunidades de emprego aos aracajuanos.

Características Populacionais

De acordo com o último censo demográfico, o município de Aracaju, capital do estado 

de Sergipe, tinha uma população de 571.149 mil habitantes e uma área de 181,856 

Km2. Com isso, a densidade demográfica, em 2010, era de 3.140,67 Hab./ Km2. 

Nesses últimos anos, a cidade apresentou crescimento demográfico, motivada em 

parte pela concentração de atividades econômicas, em parte por pessoas que 

procuram qualidade de vida na capital. Atualmente, residem na cidade cerca de 666 

mil habitantes, com densidade demográfica de 3.661,34 hab./ Km2. 

Em relação à cor ou raça da população aracajuana, verifica-se que 129.074 (19,38%) 

se autodeclaram brancas, 69.853 (10,49%) pretas; 286 (0,04%) amarelas; 456.601 

(69,93%) se autodeclaram pardas e 1.037 (0,16%) índígenas. 

A população de Aracaju é composta por 26,16% infanto-juvenil (0 a 19 anos), 57,74% 

adulta (20 a 59 anos) e 16,10% idosa (maiores de 60 anos segundo o IBGE). O Índice de 

Envelhecimento (I.E) é a razão entre o número de pessoas idosas (maior de 60 anos, 

segundo o IBGE), sobre os jovens (crianças e adolescentes). A razão de dependência 

de uma população mede a razão entre a população economicamente dependente e a 

população economicamente ativa. Diante disso, observa-se que em Aracaju a taxa de 

envelhecimento é de 16,10 e a razão de dependência é de 51,80. 

Características Econômicas

O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a 

evolução da economia. A queda neste ano é reflexo de medidas restritivas e de 

distanciamento social tomadas para frear a pandemia do novo coronavírus. 

As ações levaram, por exemplo, ao fechamento de boa parte do comércio e de fábricas 

ligadas a áreas consideradas não essenciais. Esses serviços, porém, estão sendo 

gradativamente reabertos em todo país. Com a reabertura gradual da economia nos 

últimos meses, indicadores mais recentes, porém, indicam uma retomada mais forte 

do nível de atividade.

7,53%

3,97%

1,92%

3,00%

0,50%

-3,55% -3,31%

1,06% 1,12% 1,14%

-3,90%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PIB Brasil
Fonte: IPEA DATA
*2020 Dados até 3º Trimestre

PIB Brasil: 2010 a 2020*

A economia brasileira foi visivelmente afetada por conta da pandemia em 2020. A 

principal dificuldade de ordem prática é como inverter de negativo para positivo o 



Relatório de Gestão
2017-2020 09

resultado primário do PIB Brasileiro.

O Produto Interno Bruto dos Municípios é o indicador que avalia a renda gerada nos 

municípios que compõem o estado. De acordo com estudos do IBGE 2018, os dez 

municípios sergipanos com maiores participações no PIB somaram R$30,17 bilhões, 

correspondentes a 71,8% do que foi gerado pelo estado em 2018. Entre os maiores 

municípios, Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Lagarto e Itaporanga D´Ajuda 

mantiveram a mesma posição do ano anterior, ocupando os 1º, 2º, 6º e 7º lugares, 

respectivamente. O município de Canindé de São Francisco obteve o maior ganho de 

participação (+1,1p.p.), em razão do aumento de preços da eletricidade, principal 

atividade do município, ultrapassando Itabaiana e Estância, subindo para a 3ª 

posição. Quem também subiu de colocação foi São Cristóvão, superando Laranjeiras e 

alcançando o 8º lugar. Das dez maiores economias do estado no ano, apenas Nossa 

Senhora da Glória não fazia parte do grupo em 2017, ocupando a 10ª posição em 

2018, desbancando Simão Dias.

1 - Panorama Geral do Município

Município
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2017 2018

Fonte: IBGE, 2018

O município de Aracaju segue na primeira colocação, com participação no PIB sergipa-

no 0,9 p.p. maior do que no ano anterior. Na sua estrutura de produção, é ligado aos 

setores de serviços (85,8% do PIB do município no ano) e indústria (14,2%), sendo o 

município de maior expressão nos dois setores. Aracaju possui evidência em todas as 

atividades industriais e de serviços, sendo o de maior valor adicionado bruto (VAB) da 

indústria de transformação, da construção civil e de todas as atividades do setor de 

serviços: comércio; alojamento e alimentação; transporte, armazenagem e correios; 

serviços de informação; intermediação financeira; atividades imobiliárias; atividades 

profissionais, científicas e técnicas; administração pública; educação mercantil; 

saúde mercantil; e artes, cultura, esportes e recreação. Em 2018, o município ganhou 

participação nos serviços do estado, com aumento de 1,3 p.p., e perdeu participação 

na indústria, com queda de 3,9 p.p.. Na comparação com 2010, Aracaju ganhou 

participação em ambos os setores, com aumento de 4,5 p.p. na indústria e 1,9 p.p. nos 

serviços.

Comércio Exterior

A Balança Comercial é um importante indicador econômico que registra as contas de 

importação e exportação de uma determinada região em um determinado período de 

tempo. O resultado do total da exportação, menos o total da importação é o Saldo da 

Balança Comercial. Quando ele está positivo, a região apresenta um Superávit, 

quando está negativo, a região apresenta um Déficit, e quando o saldo é igual a zero, 

afirma-se que houve um equilíbrio comercial. Outro resultado importante que se 

pode extrair da balança comercial é a Taxa de Cobertura. A taxa de cobertura é obtida 

pelo cálculo da exportação dividido pela importação e multiplicado por 100. Esta 

porcentagem obtida representa o quanto, em percentual, que as exportações pagam 

as importações. 

A balança comercial de Aracaju finalizou o primeiro semestre de 2020 com um déficit 

de US$ 41.312.047,00. A taxa de cobertura foi de 1,66%, ou seja, apenas 1,66% das 

exportações pagam as importações do primeiro semestre de 2020.

Produto Interno Bruto - PIB
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Mês

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Total

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, comunic. e at. financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas

Administração pública, defesa e seguridade social

Educação, saúde humana e serviços sociais

Outros Serviços

Serviços domésticos

Total

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

Exportação (US$)

98.803,00

42.454,00

112.140,00

293.260,00

97.181,00

54.678,00

698.516,00

Saldo (US$)

-26.786.881,00

-563.000,00

-7.506.410,00

-358.937,00

-5.150.055,00

-946.764,00

-41.312.047,00

2020

1.599

21.856

14.327

47.520

9.771

13.263

41.760

21.059

39.271

9.265

13.113

232.804

(%)

1,27%

12,30%

5,76%

5,82%

38,84%

8,98%

27,03%

100%

Importação (US$)

26.885.684,00

605.454,00

7.618.550,00

652.197,00

5.247.236,00

1.001.442,00

42.010.563,00

2019

2.833

22.092

19.367

44.060

13.702

23.222

53.429

22.615

41.344

17.883

19.332

279.879

Desocupados

0

6.804

5.459

7.073

26.231

6.648

10.271

62.486

Força de Trabalho

3.736

36.335

17.015

17.185

114.681

26.510

79.828

295.290

Ocupados

3.736

29.531

11.556

10.112

88.450

19.862

69.557

232.804

Exportação e Importação

Grupamento Atividade Principal

Ocupação por Instrução

Fonte: Comex Stat, 2020.

Fonte: PNAD - Contínua 3º Trimestre

Fonte: PNAD - Contínua 2020.

Mercado de Trabalho

Mais preocupante no mercado de trabalho brasileiro é a qualidade das novas ocupa-

ções. Na comparação do trimestre móvel julho-setembro de 2020 e o mesmo período 

de 2019, o emprego formal continuou declinando nesse período, com retração de 

novas 47 mil ocupações com carteira de trabalho. 

Segundo a PNAD Contínua – 3º trimestre de 2020, Aracaju apresenta 295.290 

pessoas economicamente ativas (ocupados + desocupados), com 232.804 (78,84%) 

ocupados e 62.486 (21,16%) desocupados. 

1 - Panorama Geral do Município

Desses 232.804 ocupados, 20,41% estão alocados no grupamento de atividades: 

comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas. Informação, comunica-

ção e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas ficaram 

como o segundo grupamento que mais apresenta pessoas ocupadas com 17,94%. 

Educação, saúde humana e serviços sociais apresentou a terceira com mais presença 

de pessoas ocupadas, perfazendo um percentual de 16,87%.

Em relação à população economicamente ativa por instrução, é constatado que o 

maior número de pessoas ocupadas em Aracaju tem o ensino médio completo, 

denotando 88.450 pessoas, seguido pelo ensino superior, com 69.557 pessoas 

ocupadas. Em relação à desocupação, a maior parte detém nível de instrução médio 

completo, com 26.231, e as pessoas com nível superior completo são 10.271 ao total. 

Mesmo o ensino médio completo apresentando mais pessoas empregadas, a pessoa 

com ensino superior completo tem uma maior chance de ficar empregada em Aracaju.
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2 -  Perfil da Administração Pública

2.1 - Estrutura Organizacional

A administração pública municipal compreende os órgãos e entidades que atuam na 

esfera do poder Executivo, tendo como finalidade atender as demandas do povo 

aracajuano, através de ações que permitam a melhoria das condições de vida e 

desenvolvimento econômico do Município.

O Poder Executivo Municipal de Aracaju tem a sua estrutura organizacional definida 

na Lei Complementar nº 119, de 6 de fevereiro de 2013, e na 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. Após a desativação da Secretaria 

Municipal de Articulação Política das Relações Institucionais (Seapri), através do 

Decreto nº 5.452/2017, a Administração Pública Direta passou a ser composta por 12 

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 

• Secretaria Municipal de Governo – SEGOV;

• Secretaria Municipal da Comunicação Social – SECOM; 

• Procuradoria-Geral do Município – PGM; 

• Controladoria – Geral do Município – CGM.

II - Secretarias Municipais de Natureza Instrumental

• Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ;

• Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLOG.

III - Secretarias Municipais de Natureza Operacional 

•  Secretaria Municipal da Educação – SEMED;

• Secretaria Municipal da Saúde – SMS;

• Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social – SEMFAS;

• Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte – SEJESP;

• Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMA;

• Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo – SEMICT;

• Secretaria Municipal da Infraestrutura – SEMINFRA;

• Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania – SEMDEC.

B - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

I - Autarquias 

• Instituto de Previdência do Município de Aracaju – Aracaju Previdência, vincula-

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

• Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – SMTT, vinculada à 

Secretaria Municipal da Defesa e Cidadania – SEMDEC.

II - Fundações 

• Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – FUNDAT, vinculada à 

Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social – SEMFAS;

• Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, vinculada à Secretaria 

Municipal de Governo – SEGOV.

III - Empresas Públicas 

• Empresa Municipal de Serviços Urbanos – EMSURB, vinculada à Secretaria 

Municipal da Indústria Comércio e Turismo – SEMICT;

• Empresa Municipal de Obras e Urbanização – EMURB, vinculada à Secretaria 

Municipal de Infraestrutura – SEMINFRA.
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2.2 - Gestão das Finanças Públicas Municipais

Análise das Receitas e Despesas da Prefeitura

No ano de 2020, a Receita Total do Município de Aracaju alcançou o montante de R$ 

2.433.440 mil, representando um crescimento nominal de 13,8 % equivalente a R$ 

295.204 mil, quando comparada ao exercício de 2019 onde arrecadou R$ 2.138.236 

mil. 

As Despesas Totais em 2020 somaram R$ 2.190.466 mil, representando um cresci-

mento nominal de 14,09%, frente às despesas incorridas no ano de 2019, onde 

executou R$ 1.919.876 mil. Vale destacar que durante o exercício de 2020, como foi 

ao longo dos anos dessa gestão, os pagamentos da folha de pessoal que chegou a R$ 

921.585 mil foram efetuados, rigorosamente, dentro do prazo estabelecido em lei. 

Outro ponto que merece destaque diz respeito à realização de investimentos. No ano 

de 2020 foram investidos e liquidados R$ 183.256 mil, o que significa um acréscimo 

de 91,9% quando comparado aos investimentos realizados e liquidados no ano 

anterior que atingiu R$ 95.493 mil. 

Com base nas informações apresentadas, a Execução Orçamentária registrou um 

superávit de R$ 242.794 mil no ano de 2020, mostrando que o Município se mantém 

vigilante quanto ao equilíbrio das contas públicas e cumprindo as normas das 

finanças públicas estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Análise da Situação Fiscal de Aracaju

A Lei Complementar nº 101, de 4 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. 

Apesar da ainda lenta recuperação da economia, em 2020 a Prefeitura Municipal de 

Aracaju se manteve cumprindo todos os limites estabelecidos na Lei de 

Responsabilidade Fiscal. A despesa total de pessoal alcançou 48,54% da receita 

corrente líquida, sendo que 46,46% do Poder Executivo e 2,07% do Poder Legislativo. 

O quadro abaixo demonstra a execução dos gastos da Secretaria Municipal da 

Fazenda:

2 -  Perfil da Administração Pública

Especificação

Pessoal

Custeio

Investimentos

Amortização e Encargos

Despesas de Exercício

Anteriores (Pessoal)

Despesas de Exercício

Anteriores (Custeio)

Despesas de Exercício

Anteriores (Investimentos)

Total (R$)

Dotação 

Atual (R$)

58.472.720

34.418.951

1.473.693

955.000

47.200

1.507.136

17.863

96.892.563

Empenhado

(R$)

55.632.857

28.351.438

112.935

648.679

450

1.427.215

17.863

86.191.437

Liquidado

(R$)

55.632.857

28.346.381

112.935

648.679

450

1.427.215

17.863

86.186.380

Pago

(R$)

55.573.811

28.297.129

112.935

648.679

450

1.426.416

17.863

86.077.283

Saldos a 

Empenhar (R$)

2.840.662

6.067.512

1.360.758

306.320

46.750

79.920

0

10.701.922

Fonte: SEMFAZ/PMA

Observa-se que durante o exercício de 2020, a Secretaria Municipal da Fazenda 

obteve, durante a execução dos seus gastos, um índice de 88,95% em relação ao valor 

empenhado e gerando uma economia orçamentária de 10.701 mil, preservando pelo 

princípio do equilíbrio das contas públicas e cumprindo a Lei de Responsabilidade 

Fiscal. 

Receitas e Despesas Previdenciárias

A Previdência do Município de Aracaju apresentou, ao final do ano de 2020, uma 
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Receita de Contribuições Previdenciárias no montante de R$ 302.536.882,79, sendo 

R$ 285.833.674,06 de contribuições patronais previdenciárias e R$ 16.703.208,73 

outras receitas vinculadas ao plano financeiro. A Despesa Previdenciária alcançou o 

montante de R$ 306.187.227,25, sendo R$ 303.679.723,15 referente a despesas 

com Proventos de Aposentadorias e Pensões vinculadas aos segurados do Fundo e 

R$ 2.507.504,10 referente às compensações previdenciárias.

2.3 - Captação de Recursos

A captação de recursos por parte da administração municipal tem se tornado algo 

extremamente relevante, devido às crescentes demandas da população e aos 

investimentos necessários para execução dos projetos previstos no Planejamento 

Estratégico 2017/2020 e a execução de políticas públicas de interesse do município. 

2 -  Perfil da Administração Pública

Receitas e Despesas Previdenciárias

Fonte: Asplandi/Semfaz

Receita Total Despesas Totais

Tais investimentos, ligados fundamentalmente ao crescimento e desenvolvimento 

de Aracaju, torna prioritária a busca por alternativas de recursos para complementar 

as receitas do município. 

A Assessoria de Captação de Recursos - ASCAP identificou oportunidades de 

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

entre eles: Sistema de Convênios (SICONV); Diário Oficial da União (DOU); sites dos 

ministérios e das instituições financeiras. 

No período 2017 a 2020 foram assinados instrumentos, referentes a Transferências 

Voluntárias e Operação de Crédito, que totalizam recursos na ordem de R$ 309,4 

milhões.
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3 - Resultados da Gestão

3.1 - Foco Estratégico 01: Tornar Aracaju uma Cidade Inteligente Humana e Criativa

Secretarias e Órgãos envolvidos: SEMICT – SMS – SEMED – SEPLOG – EMURB – 

SMTT

Ÿ Ampliar o acesso aos serviços públicos e promover o desenvolvimento de 

Aracaju por meio da tecnologia.

ARACAJU NA PALMA DA MÃO

O programa Aracaju uma Cidade Inteligente, Humana e Criativa avançou em mais um 

dos seus projetos, o Aracaju na Palma da Mão, que permite a participação dos 

cidadãos na gestão por meio das tecnologias de informação e comunicação, tanto 

como demandantes de serviços, como também contribuindo com sugestões e 

críticas.

SISTEMA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE

Com o objetivo de qualificar a gestão da informação em saúde, o Sistema de Gestão da 

Informação em Saúde (Prontuário Eletrônico) foi implantado na área administrativa 

da Secretaria Municipal da Saúde, nas redes de atenção primária (incluindo PAC e 

Atenção Psicossocial), urgência e emergência e atenção especializada, além da 

regulação. O sistema unificou as informações dos usuários das Redes de Saúde de 

Aracaju, possibilitando que os profissionais de quaisquer unidades de saúde tenham 

acesso ao histórico e tratamento realizado pelos pacientes.

Além do Sistema de Gestão da Informação em Saúde, a Prefeitura Municipal de 

Aracaju disponibilizou para o cidadão o aplicativo "Mais Saúde Cidadão". O aplicativo 

coloca à disposição dos aracajuanos diversos serviços ofertados pelo SUS na capital 

sergipana e é através dessas ferramentas que o cidadão pode realizar agendamentos 

de consultas, exames, acompanhar listas de espera, controle de medicamentos, entre 

outras opções, tudo isso via internet, sem precisar se deslocar a uma Unidade Básica 

de Saúde (UBS).

As novas plataformas são integradas ao prontuário eletrônico, ferramenta já implan-

tada nas unidades básicas de saúde e nas unidades de pronto atendimento. Dessa 

forma, a rede municipal pode agir de maneira rápida, facilitando a vida do cidadão e 

permitindo um planejamento maior da administração.

Para dar suporte às novas ferramentas e agilizar o atendimento à população, a 

Prefeitura de Aracaju, por meio das secretarias municipais da Saúde (SMS) e do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), implantou o cabeamento de fibra ótica 

em toda a Rede de Saúde da capital. 

Imagem Aplicativo Mais Saúde Cidadão
Foto: Marcelle Cristinne
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USF. Antonio Alves

USF. Augusto César Leite

USF. Augusto Franco

USF. Santa Terezinha (Robalo)

USF. Roberto Paixão

USF. Osvaldo Leite

USF. Elizabeth Pita

USF. Geraldo Magela

USF. Humberto Mourão

USF. Perf. Celso Augusto Daniel

USF. Hugo Gurgel

USF. Min. Costa Cavalcante

USF. Ávila Nabuco

USF. Dona Sinhazinha

USF. Dr. Max de Carvalho

USF. Joaldo Barbosa

USF. Irmã Caridade

USF. Madre Tereza de Calcutá

USF. Manoel de Souza Pereira

USF. Fernando Sampaio

USF. Edézio Vieira de Melo

USF. Adel Nunes

USF. Oswaldo de Souza

USF. Maria do Céu

USF. Dona Jovem

USF. Amélia Leite

USF. Porto Dantas

USF. Cândida Alves

USF. Francisco Fonseca

USF. J. Augusto Barreto

USF. Carlos fernandes

USF. José Quintiliano

USF. Eunice Barbosa

USF. João Cardoso

USF. Anália Pina de Assis

USF. João Oliveira Sobral

USF. Walter Cardoso

USF. José Machado de Souza

USF. Renato Mazze Lucas

USF. Lauro Dantas Hora

USF. José Calumby Filho

USF. Onésimo Pinto

USF. Carlos Hardmann Côrtes

HPP Fernando Franco

HPP Nestor Piva

CEMAR Siqueira Campos

CEMAR Augusto Franco

Logistica

SEDE

Conselho Municipal de Saúde

CEREST

CAPS AD Primavera

CAPS Liberdade

CAPS Jael Patrício

CAPS Vida

Rede de Frio

Zoonoses

Fonte: SMS

3 - Resultados da Gestão

Unidades com Fibra Optica Instalada

Além da implantação do sistema de gestão (Prontuário Eletrônico), aplicativo Mais 

Saúde Cidadão e do cabeamento de fibra óptica, a Secretaria da Saúde readequou a 

estrutura das unidades de saúde, padronizando os fluxos das redes (REUE e REAE), 

realizando teste e validação de todos os módulos do sistema, e atualizou o parque 

tecnológico das unidades com a aquisição de 1.100 novos computadores.

Ÿ Garantir ambientes seguros para as pessoas e contribuir para o enfrenta-

mento da violência.

ARACAJU CIDADE RESILIENTE

Com o objetivo de contribuir para tornar a cidade mais preparada para mitigar e 

responder aos efeitos de um possível desastre, recuperando a normalidade social de 

maneira rápida, organizada e eficiente, o projeto Aracaju Cidade Resiliente, desenvol-

veu ações de capacitação e formação; mapeamento e monitoramento; vistorias e 

fiscalizações; comunicação e orientação; além de buscar o reconhecimento da Cidade 

de Aracaju como Cidade Resiliente junto à Organização das Nações Unidas (ONU). 

Foi criado o comitê da Cidade Resiliente, em março de 2020, com o objetivo de 

deliberar e coordenar a Campanha Mundial Construindo Cidades Resilientes da 

Organização das Nações Unidas – ONU.

Bairros como Santa Maria, 18 do Forte, Olaria, Jabotiana, Porto Dantas, Cidade Nova – 

Japãozinho, Bairro Industrial, Bairro América e Santo Antônio, foram mapeados e 

monitorados, totalizando 100% das áreas de risco alto e muito alto. O mapeamento de 

áreas de risco compreende a delimitação das regiões do território municipal onde 

exista um potencial de ocorrência de eventos desastrosos em um cenário vulnerável. 

O objetivo do mapeamento é agrupar todas as áreas de risco de Aracaju, de modo a 

possibilitar a hierarquização e gestão dos riscos, com planejamento orçamentário e 

elaboração de atividades de prevenção, mitigação, preparação, resposta e reconstru-

ção. As áreas mapeadas são monitoradas semestralmente, a fim de acompanhar a 

evolução ou redução dos riscos.

Canal de Atendimento Emergencial 199

O canal, amplamente divulgado para o público, obteve, até o mês de outubro de 2020, 

1.651 solicitações, das quais 53,36% estiveram relacionadas a risco de desabamento 

e 19,12% registradas como enchentes, inundações ou alagamentos.

Ano

Quantidade de ocorrências

2017

263

2018

312

2019

600

2020

476

Total

1.651

Fonte: COMPDEC/SEMDEC



Relatório de Gestão
2017-2020 16

Aquisição de Sistema de Monitoramento das Condições Climáticas

O INSTARAIN é uma plataforma de monitoramento das condições climáticas, através 

do fornecimento de dados momentâneos referentes a intensidade das chuvas (18 

pluviômetros), cotas de alagamento e inundação (5 sensores), velocidades dos 

ventos (3 sensores), movimentação do solo (1 sensor) e imagens do tempo (7 

câmeras), que auxilia na tomada de decisões por parte do poder público. Foi implanta-

do em agosto de 2020 e está disponível também aos cidadãos.

ARACAJU SEGURA

A GMA atua em todas as regiões e bairros da cidade de Aracaju, através de rondas e 

corpo efetivo disposto nos prédios e espaços públicos municipais, além de contar com 

diversos grupamentos especializados como: Ronda da Capital - Rondac, Grupo Tático 

Operacional - GTO, Ronda dos Mercados - Rondam, Ronda Escolar – RE, 

Ciclopatrulhamento, Grupamento Especializado em Motopatrulhamento – GEM, 

Patrulha Maria da Penha - PMP e Central de Videomonitoramento.

Atualmente, a GMA possui em seu quadro 455 servidores divididos entre o serviço 

operacional e o administrativo. No serviço operacional, existem guardiões emprega-

dos em escalas de serviços de 8h, 12h e 24h. A Guarda Municipal de Aracaju desenvol-

ve, também, ações e projetos preventivos/educativos através do Programa Anjos 

Azuis, voltado a crianças e adolescentes.

Rondas nos Prédios e Espaços Públicos

A atuação da Guarda Municipal contempla todas as regiões e bairros da capital, a 

partir da execução de rondas ou mesmo mediante o corpo efetivo disposto nos 

prédios e espaços públicos. Os grupamentos especializados também representam 

grande efetividade para os serviços prestados à população.

3 - Resultados da Gestão

Ano

Visitas Preventivas

Ocorrências/Atendimentos

Pessoas abordadas

Flagrantes

Pessoas detidas/apreendidas

Celulares recuperados

Armas brancas recolhidas

Armas de fogo apreendidas

Simulacros apreendidos

Veículos recuperados

Drogas apreendidas (unidades)

2017

21.846

4.859

8.014

255

338

75

370

28

15

31

1.258

2018

37.395

5.260

8.965

168

204

39

285

11

26

17

843

2019

45.427

4.746

4.619

145

180

19

152

5

11

2

791

2020

38.388

3.047

1.832

90

101

43

84

4

8

5

416

Total

143.056

17.912

23.430

658

823

176

891

48

60

55

3.308

Fonte: SII/GMA

Dados: Maio 2019 a Novembro 2020     |     Fonte: PMP/GMA

Patrulha Maria da Penha

Criada pela Lei Municipal nº 4.480, de 8 de maio de 2017, a Patrulha Maria da Penha 

(PMP), iniciou suas atividades operacionais em 11 de maio de 2019 como um 

grupamento cujo serviço de segurança pública consiste no acompanhamento de 

mulheres que já receberam medidas protetivas de urgência, previstas na lei, determi-

nadas pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Sergipe, 

através da realização de visitas periódicas às vítimas, configurando-se como mais um 

dos serviços da Rede de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência.

59 mulheres

beneficiadas, das quais

42 continuam ativas

19 palestras realizadas Média de 67

visitas/fiscalizações para

cada mulher assistida

18 descumprimentos de

medidas atendidos.

07 agressores presos
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3 - Resultados da Gestão

O acompanhamento é realizado pela Guarda Municipal, que está à disposição das 

vítimas 24h por dia.  As mulheres direcionadas ao programa são apontadas pelo 

Tribunal de Justiça do Estado.  Para além da segurança que oferece no dia a dia das 

mulheres auxiliadas, o programa é fundamental também como sensibilizador da 

sociedade, apontando a gravidade do problema e passando à frente a mensagem de 

que as instituições públicas estão dispostas a combatê-lo.

Operação Terminal Seguro

Iniciada em 2017, a Operação Terminal Seguro consiste na presença ostensiva e 

itinerante das equipes da Guarda Municipal, que atuam monitorando a movimenta-

ção nos terminais e coibindo ações delituosas em parceria com outras instituições, 

como a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE), a 

Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju (SMTT), o Sindicato 

das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp) e o 

Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Aracaju (Sinttra).

Os registros apontam uma redução de mais de 80% nos índices de assaltos a ônibus 

entre os anos de 2016 e 2020.

Centro de Controle Operacional – CCO

Para melhor atender a população aracajuana no combate aos diversos crimes, 

principalmente contra o patrimônio público, está em funcionamento desde julho de 

2020, o Centro de Controle Operacional (CCO), gerido pela Secretaria Municipal da 

Defesa Social e da Cidadania (Semdec), por meio da Guarda Municipal de Aracaju 

(GMA). 

Com acesso a 2,6 mil câmeras, distribuídas por toda a cidade, o CCO funciona 24h. A 

Prefeitura de Aracaju investiu em equipamentos modernos que aliam prevenção à 

violência e à cr iminal idade à 

tecnologia, numa iniciativa inova-

dora que tem dado maior celeridade 

ao atendimento das ocorrências. O 

sistema de videomonitoramento 

visa ampliar sensivelmente a área 

de vigilância e diminuir o desgaste 

humano e material com falsas 

ocorrências.
Guardas Monitorando Terminal     |     Foto: André Moreira Sala de Videomonitoramento     |     Foto: Sergio Silva

Ano

2016

2017

2018

2019

2020

Total

Roubos a ônibus

1.374

846

433

249

81

2.983

Média mensal

115

71

36

21

8

-

Variação da média mensal

comparando ano anterior

-

38%

49%

42%

62%

- 

Fonte: SETRANSP    |    Elaboração: Núcleo de Registros e Análise de Informação /GMA

↓

↓

↓

↓
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3 - Resultados da Gestão

Os dados referentes ao videomonitoramento, relativos ao período de agosto de 2018 

até novembro de 2020, apontam um total de 2.698 câmeras em operação, 155 furtos 

evitados, 23 infratores detidos em flagrante e 1.654 acionamentos da GMA.

Programa Anjos Azuis

O Programa Anjos Azuis diz respeito ao desenvolvimento de atividades sociais que 

potencializem a promoção de prevenção à violência e de uma cultura de paz. Desse 

modo, o programa se desenvolve através de ações socioeducativas para despertar a 

cultura de paz na comunidade escolar e integrar alunos, professores, familiares e 

comunidade.

O projeto visa desenvolver nas crianças atitudes de solidariedade, cooperação e 

repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si respeito. Formado por 

cerca de dez guardas municipais que, de maneira alternada, saem de suas rotinas de 

trabalho nas ruas e vão para escolas e diversas outras instituições de Aracaju com o 

propósito de conscientizar e formar cidadãos, a partir da discussão de temas como 

comportamento no trânsito, bullying, dengue, dependência de drogas, comporta-

mento nas escolas e outros.

Bonecos do Programa Anjos Azuis
Foto: André Moreira

Guardas Municipais e os bonecos do
Programa Anjos Azuis

Foto: Ascom/SMS

Ÿ Buscar excelência, eficácia e eficiência dos processos e serviços da PMA 

pelo uso da tecnlogia da informação.

MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA EDUCACIONAL

Cada vez mais pessoas, de diferentes idades, estão tendo acesso e se integrando com 

a modernização. A tecnologia da informação faz-se cada vez mais presente em 

ambientes distintos, como em nosso dia a dia no trabalho, em que passamos a maior 

parte do tempo em computadores, em nossa casa, com o uso dos televisores smart, 

videogames, entre outros recursos, até mesmo em ônibus que circulam pela cidade, 

igrejas, lojas. Os computadores de última geração estão cada vez mais acessíveis e 

cabem até na palma da sua mão. 

Com todo esse avanço, que se faz presente na vida das pessoas, tanto de crianças, 

como idosos, torna-se importante a integralização dos recursos tecnológicos 

disponíveis com antigos métodos que não dependiam da tecnologia, como dar aulas, 

por exemplo.

Além de renovar o parque tecnológico com novos computadores, notebooks, 

nobreaks, impressoras, scanners, a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria 

Municipal da Educação, avançou em ações para modernizar a educação em Aracaju.

Matrícula Online

Desde fevereiro de 2018, o acesso à rede de ensino de Aracaju passou a ser via online, 

através da Matrícula Online. A platafor-

ma eletrônica democratizou o acesso 

ao ensino público municipal, moderni-

zou o processo de matrícula, eliminou 

as imensas filas formadas todos os 

anos e proporcionou mais comodidade 

aos pais dos alunos.
Print de Tela do site Matricula Online – Site: https://www.aracaju.se.gov.br/matriculaonline
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Implantação da fibra óptica para atendimento às unidades de ensino de Aracaju

Desde 2017, a Prefeitura de Aracaju tem investido, de forma planejada, para moder-

nizar e reestruturar as unidades escolares da rede municipal de ensino. Neste sentido, 

a partir de uma parceria firmada com o Tribunal de Justiça do Estado, o Município 

implantou uma extensa rede de internet em banda larga em todas as 74 escolas 

municipais e setores administrativos da Secretaria Municipal da Educação (Semed). 

Com isso, as escolas municipais passam a contar com internet de alta velocidade, 

recurso que facilita o acesso a informações e a comunicação interna. Isto porque, por 

meio de banda larga, a Educação de Aracaju promove a ligação entre todas as 80 

unidades da Educação, através da Rede Integrada do Município de Aracaju, que 

armazena, coleta e disponibiliza milhares de informações computadorizadas sobre o 

servidor.

PLANO DIRETOR DE ARACAJU

Com base na Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto da 

Cidade, a lei que trata da função social e das exigências fundamentais expressas em 

um plano diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto 

à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas. 

A Prefeitura, através de comissão técnica, trabalhou arduamente no novo Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano de Aracaju – PDDU. A equipe levou em conta as 

necessidades de crescimento da cidade, mas considerando os conceitos de sustenta-

bilidade.

A diretriz básica do Plano Diretor é tornar Aracaju uma cidade sustentável, que 

permita o crescimento, com desenvolvimento, mas que estabeleça que isto se dê com 

preservação ambiental, respeitando as áreas de preservação, as dunas, os mangues, 

os rios, e que considere as particularidades de cada área da cidade, além de se 

adequar às recentes legislações federais, como o Estatuto das Cidades, a lei sobre uso 

do solo, entre outras.

GESTÃO INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL

Uma cidade inteligente possibilita levar tecnologia de ponta para servir as pessoas, 

melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, otimizar recursos, promover desenvolvi-

mento sustentável, melhorar a gestão da cidade, proporcionar crescimento econômi-

co e uma integração harmônica da administração municipal.

Consulta Unificada

Regulamentado pelo Decreto nº 6.135/2007, e executado de forma compartilhada 

por todas as esferas governamentais, o Cadastro Único para Programas Sociais é um 

instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo 

melhor conhecimento da realidade socioeconômica dessa população, a partir do 

registro de informações como características da residência, identificação de cada 

pessoa, escolaridade, situação de trabalho e renda, e demais especificidades.

A Prefeitura de Aracaju, através da Escola de Governo e Administração Pública 

(Esgap), realizou curso para os servidores municipais, com o objetivo de apresentar o 

papel do Cadastro Único como ferramenta de implementação das políticas públicas e 

acesso dos usuários aos programas sociais.

Instrutora Curso Cadastro Único     |     Foto: ASCOM SEPLOG
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O Cadastro Único também é usado para a concessão de benefícios como os progra-

mas Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Tarifa Social de Energia Elétrica, Bolsa 

Verde, entre outros.

Plataforma 1Doc

Durante a gestão, foi implantada a plataforma de comunicação interna, gestão de 

documentos, controle de atividades e atendimento, o 1Doc. Após sua implantação, o 

sistema 1Doc gerou celeridade aos procedimentos e atividades realizados pela 

Prefeitura, dispensando a tramitação de documentos em meio físico e passando a 

tramitar de forma eletrônica, rápida, econômica e segura. 

AjuInteligente

O AjuInteligente compõe o projeto elencado no Planejamento Estratégico. Pensando 

em trazer mais comodidade e conforto para os aracajuanos e servidores ativos e 

inativos, a Prefeitura teve a iniciativa de lançar o portal, onde estão disponibilizados 

centenas de serviços para que o cidadão e o servidor possam utilizar.

Os serviços, que, antes, eram ofertados apenas presencialmente nas secretarias e 

órgãos municipais, podem ser acessados de modo virtual, sem que os cidadãos 

precisem sair de suas residências, principalmente no mo-mento em que a capital 

enfrenta a pandemia do novo coronavírus. Para isto, basta ter acesso a um computa-

dor ou dispositivo móvel com internet. As 

demandas podem ser requisitadas a 

qualquer hora do dia, pois a plataforma 

está disponível 24 horas.

Tela da plataforma AjuInteligente     |     Foto: Marcelle Cristinne

Tela site

AjuInteligente
Foto: ASCOM/SEPLOG

Ÿ Melhorar a infraestrutura nos bairros e ampliar a acessibilidade na 

cidade.

MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA E ACESSIBILIDADE DOS BAIRROS DA CIDADE

Fruto do Planejamento Estratégico, a Prefeitura de Aracaju desenvolveu projetos e 

executou obras que incluem mobilidade, acessibilidade, urbanização, democratização 

dos espaços públicos, saneamento básico e outras políticas públicas estruturais que 

humanizem e tornem a capital sergipana mais inteligente. 

Na gestão foram planejadas e executadas importantes obras para o desenvolvimento 

de Aracaju. Dentre as ações desenvolvidas, destacam-se:

Ÿ Avenida Euclides Figueiredo: passando a ter uma malha viária bastante 

resistente e duradoura, toda sua extensão, cerca 1,3 km, foi revestida com uma 

base primária regularizadora composta por um material conhecido por binder - 

base uniformizadora e planificadora imediatamente inferior à capa asfáltica e 

em seguida recebeu uma revestimento cuja à base é de CBUQ (Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente), que, juntas, dão a maior resistência à via.

Ÿ Estrada da Luzia: Medindo quase 1km de extensão, a Estrada da Luzia é 

utilizada como via de acesso para outras artérias públicas do conjunto Médici e 

para as avenidas Tancredo Neves e Augusto Franco. Além disso, corta uma 

região com condomínios residenciais recentes e onde há possibilidade de 

absorver novos empreendimentos habitacionais.

Ÿ Estrada Três Porquinhos: uma das principais artérias do Robalo, na Zona de 

Expansão, que corta o povoado no sentido leste/oeste. Com mais de 200 

toneladas do material asfáltico já aplicadas, o trecho da estrada Três Porquinhos 

que cruza com a rodovia dos Náufragos já apresenta melhores condições de 

trafegabilidade e agrada pessoas que vivem na localidade há quase 40 anos.
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 ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE

A partir de Parceria Público-Privada (PPP), Aracaju será, nos próximos dois anos, a 

primeira capital do país a trocar 100% da iluminação pública pela tecnologia de LED, 

considerada mais econômica e durável, com a substituição de 58.763 pontos de luz, 

num investimento de R$ 82 milhões. 

As empresas Proteres, High Trend, MG 3 e RT 071, que compõem o Consórcio Conecta 

Aracaju, vão gerir o parque de iluminação da capital sergipana pelos próximos 13 

anos. A concessionária foi escolhida em um leilão, realizado em agosto de 2020, na 

Bolsa Brasil Balcão (B3), em São Paulo, ao apresentar o menor preço entre as 15 

propostas de empresas e concessionárias interessadas em estabelecer a parceria 

público-privada com Aracaju.

Caberá ao Consórcio, também, a instalação de um sistema de monitoramento em 

tempo real nas principais avenidas da cidade, denominado de  "telegestão", além de 

montar uma central de controle; realizar a troca dos pontos de iluminação que 

apresentarem defeitos, em até 24h; e manter a qualidade e excelência da prestação 

dos serviços.

Ÿ Implantar Sistema de Mobilidade Urbana Inteligente para os cidadãos

MOBILIDADE URBANA INTELIGENTE

Nos últimos anos, Aracaju perdeu mais de 30% dos usuários de ônibus e cresceu na 

mesma medida o número de motocicletas nas ruas. A Prefeitura, de modo a favorecer 

o uso do transporte coletivo e facilitar os deslocamentos da população por toda a 

cidade, tem adotado estratégias de mobilidade urbana que vão desde a recuperação 

da malha viária, a reforma de terminais, recuperação de ciclovias e ciclofaixas, a 

instalação de semáforos inteligentes e à criação, por meio da Superintendência 

Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), de novas linhas do transporte coletivo.

Novas linhas de ônibus foram disponibilizadas, como também a ampliação de 

itinerários de linhas existentes. Essas ações contribuem para a mobilidade urbana e 

ainda beneficiam a população das localidades que, antes, tinha dificuldade de acesso 

ao transporte público. 

Malha Viária

A Prefeitura investiu na revitalização/requalificação viária e urbanística municipal e 

em obras para melhorar a mobilidade urbana. Seguem os principais investimentos 

nessa área:

Ÿ Corredor Hermes Fontes: que contempla as avenidas Hermes Fontes, Adélia 

Franco e Empresário José Carlos Silva, e atravessa os bairros São José, Salgado 

Filho, Suíssa, Luzia, Grageru, Inácio Barbosa e São Conrado, foram investidos R$ 

22,3 milhões.

Imagem Aérea - Cidade Iluminada     |     Foto: ASCOM/EMURB
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Ÿ Corredor Augusto Franco: este corredor vai da avenida Gasoduto até a rua São 

Cristóvão, no início da avenida Augusto Franco (antiga Rio de Janeiro), foram 

investidos R$ 11,3 milhões.

Ÿ Corredor Beira Mar: contemplou os bairros Centro, São José, Treze de Julho, 

Jardins, Inácio Barbosa, Farolândia e Atalaia e demandou investimento de 

aproximadamente R$ 9,8 milhões.

Ÿ Corredor Centro – Augusto Franco: contemplou os bairros Farolândia, Inácio 

Barbosa, Jardins, Grageru, Treze de Julho, Salgado Filho, São José e Centro, com 

investimento de R$ 8,5 milhões.

que contribui para a mobilidade urbana na cidade. Em todas elas, nos pontos onde 

houver problemas, a gestão, por intermédio da SMTT, realizou o corte e demolição do 

piso danificado, compactação do material da base e a colocação de um novo piso 

cimentado desempolado. Quanto à sinalização, foram instaladas placas (sinalização 

vertical) e pintura das setas, eixos e bordas (sinalização horizontal).

Semáforos inteligentes

Aliada às demais medidas para a mobilidade está a instalação dos semáforos 

inteligentes nos cruzamentos das visa públicas da capital. O sistema otimiza os 

tempos de passagem (sinal verde) e faz com que os condutores esperem menos em 

interseções, mantendo uma sincronia mais eficiente dos cruzamentos.

AÇÕES EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO

Seja para novos habilitados ou motoristas acostumados com o trânsito de todo dia, 

dirigir é um ato que exige atenção e cuidado consigo mesmo e com o outro. Para 

auxiliar os motoristas aracajuanos, a Superintendência Municipal de Transporte e 

Trânsito (SMTT) mantém um setor voltado à educação para o trânsito, que, através de 

palestras, intervenções culturais e outras atividades, desenvolve ações que ajudam a 

tornar as vias da cidade um lugar mais seguro para todos.

São ações educativas desenvolvidas: volta às aulas; apresentações teatrais com o 

grupo cones de teatro da SMTT; realização de palestras; passeio ciclístico; faixas de 

pedestres; maio amarelo; apresentação 

de vídeos educativos, apresentação de 

teatro de fantoches; comando educativo, 

entre outras.

Ao transitar pelas ruas e avenidas de 

Aracaju, não é difícil encontrar em algum 

cruzamento, faixa de pedestre ou em 

entradas de escolas a equipe da SMTT 

Ciclovias e Ciclofaixas

Outra ação executada pela Prefeitura é o plano de recuperação das ciclovias, medida 

Corredor Centro – Augusto Franco     |     Foto: André Moreira

Orientação para atravessar na faixa     |     Foto: ASCOM/SMTT
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realizando alguma atividade educativa. É que durante todo o ano, a coordenadoria 

está nas ruas colocando com prática um planejamento que é feito desde o início do 

ano.

3.2 - Foco Estratégico 02: Promover o Desenvolvimento Urbano e Econômico 

Sustentáveis

Secretarias e Órgãos envolvidos: SEMA – SEMICT – EMURB – EMSURB – FUNDAT

Ÿ Harmonizar os avanços científico-tecnológico, sociocultural e institucio-

nal com os impactos do desenvolvimento.

ARACAJU SUSTENTÁVEL

Planejar a cidade para um futuro sustentável. Essa é a meta da Prefeitura Municipal 

de Aracaju (PMA), através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), que 

colocou em prática o Programa Aracaju Sustentável, cujo foco é promover o desenvol-

vimento urbano e econômico sustentáveis. 

Os projetos prioritários para o Programa Aracaju Sustentável são o inventário de 

emissão de gases do efeito estufa, a unidade de processamento de resíduos orgâni-

cos, a retomada do Horto Municipal e da Farmácia Viva, a adequação da administra-

ção pública à agenda ambiental, o Plano de Arborização, ações de Educação 

Ambiental, o Parque Ecológico Poxim e o inventário de arborização urbana.

Plano de Arborização

O projeto prepara mudas de espécies arbóreas 

que são plantadas em avenidas, praças e 

escolas. A preparação das mudas é feita através 

de mutirão, que conta com o apoio de técnicos e 

analistas ambientais, formados em diversas 

áreas, como Biologia, Engenharias Agrícola e 

Florestal, assim como a equipe de serviços gerais.

Parque Ecológico Poxim

O Parque Ecológico Poxim já é destino certo de muitas famílias que buscam uma 

opção de lazer viável e segura. Ao ar livre, o espaço oferece diversas opções de 

entretenimento. O local foi planejado e construído pela Energisa como uma contra-

partida pela operacionalização do fornecimento de energia na cidade, e entregue à 

gestão da Prefeitura de Aracaju.

Preparação de mudas de plantas  |  Foto: Lindivaldo Ribeiro

Farmácia Viva

Uma parceria entre a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente (Sema) e da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), e a Universidade Federal 

de Sergipe (UFS) leva saúde e bem-estar para os aracajuanos. 

Área do Parque Ecológico Poxim     |     Foto: Marcelle Cristinne
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A Farmácia Viva está localizada no Parque Augusto Franco (Parque da Sementeira), no 

Horto Municipal, e disponibiliza plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos em 

espaços públicos na capital. 

Educação Ambiental

Outro ponto forte das ações da Secretaria do Meio Ambiente foi o fortalecimento das 

atividades de educação ambiental. As atividades desenvolvidas buscaram promover 

uma maior sensibilização e senso crítico de crianças, jovens e adultos quanto à 

necessidade de preservar o meio ambiente. Os destaques foram a realização de 

eventos, como a Semana do Meio Ambiente, o tombamento de árvores no bairro 

Inácio Barbosa e o projeto Praia Limpa, palestras e campanhas em escolas, universi-

dades, comunidades e órgãos governamentais.

Programa Praia Limpa

É um conjunto de ações voltadas à conservação dos ambientes costeiros aracajua-

nos, visando à sensibilização de banhistas, trabalhadores(as) e proprietários(as) de 

estabelecimentos comerciais e de serviços nestes locais. O ano mais intenso do 

Programa Praia Limpa foi o de 2019, onde as ações da Sema abrangeram um público 

de 12.900 pessoas de forma direta, em 87 ações.

PLANO DE SANEAMENTO DE ARACAJU

A importância do saneamento básico começa por sua influência na saúde, qualidade 

de vida e no desenvolvimento da sociedade como um todo. O contato com esgoto e o 

consumo de água sem tratamento estão ligadas a altas taxas de mortalidade infantil. 

A principal causa são doenças como parasitoses, diarréias, febre tifóide e leptospiro-

se. 

Não podemos deixar de falar também que a importância de um saneamento básico 

consciente é preservar o meio ambiente. Desde a extração das águas até a forma que 

o esgoto é descartado, há um compromisso com as gerações futuras e com a nature-

za.

De acordo com a Lei nº 11.445/07, podemos definir o Saneamento Básico como 

sendo “o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abaste-

cimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas”.

A Prefeitura de Aracaju, em dezembro de 2017, sancionou o Projeto de Lei nº 

292/2017, que regula o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). O Plano de 

Saneamento tem uma importância regulatória, nele se define uma série de parâme-

tros, normas e diretrizes para toda a área de saneamento, incluindo água, esgoto, 

resíduos sólidos e drenagem, que impactam com a prestadora de serviço de água e 

esgoto, a Deso; impacta com a Emsurb, em relação à regulação de resíduos sólidos e 

impacta com a Emurb, em relação à drenagem.

Cajueiro tombado no Bairro Inácio Barbosa     |     Foto: Marco Vieira
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Tendo como meta principal a universalização dos serviços, ou seja, que todas as 

localidades de Aracaju usufruam de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

limpeza urbana, manejo dos resíduos sólidos, drenagem, limpeza e fiscalização 

preventiva das redes, além do emprego de tecnologias apropriadas, controle social e 

transparência, a Prefeitura desenvolveu obras de saneamento por toda a cidade, a 

exemplo de:

Obra no Paraíso do Sul 

Rua Nossa Senhora de Lourdes – Bairro 18 do Forte

Canal 3 – Bairro Farôlandia

Obra no Japaozinho

Obra na Euclides Figueiredo

Fotos: ASCOM/EMURB

Fotos: ASCOM/EMURB

Fotos: ASCOM/EMURB

Fotos: ASCOM/EMURB

Fotos: ASCOM/EMURB

Para ver mais obras da Prefeitura de Municipal de Aracaju, acesso nosso site  www.aracaju.se.gov.br
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Ÿ Avançar no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais 

e econômicos decorrentes do manejo dos resíduos sólidos.

MANEJO E O TRATAMENTO SUSTENTÁVEL DOS RESÍDUOS

O descarte irregular de resíduos sólidos nas ruas de Aracaju é um problema grave. 

Apesar da legislação vigente e da orientação municipal, não é difícil encontrar restos 

de construção civil jogados em terrenos baldios, canteiros e calçadas. As sobras de 

materiais de construção, tanto de grandes empresas como resultantes de obras e 

reformas domésticas, em casas e apartamentos, não podem ser retiradas pela coleta 

de lixo comum. Muitos moradores, por não saberem o que fazer com o material, ou 

por falta de consciência, depositam entulhos, areia e outros materiais em qualquer 

lugar. Com as chuvas, estes resíduos podem chegar à rede de drenagem da cidade e 

causar entupimentos e alagações.

A Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA), através da Empresa Municipal de Serviços 

Urbanos (Emsurb), não mediu esforços para garantir a limpeza da capital sergipana. 

Exemplo disso foi a manutenção constante dos canais que percorrem a cidade, 

evitando alagamentos e assegurando aos cidadãos cada vez mais qualidade de vida.

Limpeza de Canais
Foto: : Marcos Rodrigues

DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

A destinação final dos resíduos sólidos produzidos pelas grandes cidades representa 

um dos maiores desafios para as administrações municipais, e, em Aracaju, esse 

cenário não é diferente. Garantir a destinação correta do lixo e entulho produzido na 

capital também é uma preocupação constante da atual gestão. Para isso, a população 

conta com caixas estacionárias para entulhos e lixos, que são instaladas em regiões 

da cidade com grande produção de resíduo e também em locais onde exista alguma 

dificuldade de acesso dos caminhões coletores.

Caixa Estacionária
Foto: Felipe Goettenauer

Caixa Coletora
Foto: Felipe Goettenauer

E conta também com o serviço de coleta seletiva, oferecido pela empresa municipal 

fazendo o recolhimento em residências, empresas e órgãos públicos, de materiais 

recicláveis que se transformarão novamente 

em matéria-prima. Todo o volume de material 

coletado é levado para a Care, no bairro Santa 

Maria, onde passam por uma triagem antes de 

serem prensados ou triturados para que sejam 

comercializados. Coleta Seletiva
Foto: Felipe Goettenauer
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Os móveis e objetos que não possuem mais 

serventia para a população aracajuana 

também recebem atenção especial das 

equipes da Emsurb. Estamos falando do Cata 

Treco, um programa gratuito que tem como 

foco principal o recolhimento de materiais que 

são, na maioria das vezes, descartados 

irregularmente nas ruas, avenidas e terrenos 

baldios da cidade.

Estações de Entrega Voluntária de Resíduos Sólidos – Ecopontos, área pública 

destinada ao recebimento de resíduos da construção civil e resíduos volumosos, 

limitados a 1m³ por descarga, gerados e entregues pelos munícipes, podendo ainda 

ser coletados e entregues por pequenos transportadores contratados diretamente 

pelos geradores dos resíduos.

EcoPonto     |     Foto: Felipe Goettenauer Foto: André Moreira Foto: Ana Lícia Menezes

Ação de recolhimento por equipe
de Cata-Terco              Foto: Felipe Goettenauer

A Emsurb em ação conjunta com a Sema realizou ações de recuperação paisagística, 

como o plantio de mudas e a instalação de placas de sinalização para impedir o 

descarte incorreto de materiais em terrenos baldios que serviam de destinação 

irregular de resíduos.

Recuperação Paisagística em área antes utilizada para descarte irregular de 

resíduos sólidos

Foto: André Moreira
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Ÿ Fomentar o desenvolvimento econômico, o empreendedorismo e a 

empregabilidade do município.

ARACAJU COMPETITIVA

Planejar e promover o desenvolvimento econômico e o investimento privado em 

Aracaju, com a elaboração do Plano de Desenvolvimento Econômico Aracaju, de 

forma a contribuir para a geração de emprego formal e também contribuir com a 

elevação da arrecadação tributária, tornando o ambiente de negócios mais amigável 

simplificando as exigências do setor público. 

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Promover a inclusão social do cidadão aracajuano através da geração de renda, tendo 

como visão ser referência regional na promoção do incremento da geração do 

trabalho e renda, com estrutura própria e profissionais capacitados. Nessa perspecti-

va e para melhor atender as demandas da população e assim contribuir de forma 

efetiva para uma cidade mais inclusiva, humana, inteligente e criativa.

A Fundat organiza suas ações em torno de quatro programas estruturantes: 

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, Programa Mais Controle, por meio da gestão 

administrativa e financeira

Programa Mais Qualificação

Através da oferta de cursos de formação inicial e continuada, voltados para a inserção 

no mercado de trabalho, bem como de cursos de curta duração, também conhecidos 

como cursos livres, os quais são realizados em suas unidades de qualificação profissi-

onal – UQP's, bem como nas instituições parceiras da Fundat, permitiu que a 

Prefeitura Municipal de Aracaju ofertasse de forma gratuita cursos profissionalizan-

tes aos aracajuanos.

Distribuído em sete eixos tecnológicos, o portfólio de cursos da Fundat é composto 

por 91 cursos livres e 19 oficinas, totalizando 110 opções de qualificação profissional, 

disponibilizadas, regularmente e gratuitamente a população aracajuana. A Prefeitura 

Municipal de Aracaju, capacitou aproximadamente 26 mil aracajuanos.

Eixo Tecnológico

Informação e Comunicação

Gestão e Negócio

Ambiente & Saúde

Produção Cultural & Design

Produção Alimentícia

Desenvolvimento Educacional e Social

Infraestrutura

Total

Instrutores

74

195

86

70

105

78

3

611

Cursos e Oficinas

8

14

15

36

28

6

3

110

Cursos, Oficinas e Instrutores Credenciados

Fonte: Dirfop/Fundat
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Programa Mais Renda

O programa tem por objetivo promover ações de empreendedorismo, como capacita-

ção de ambulantes, feirantes e apoio institucional para a formalização de empreen-

dedores individuais. É também objetivo do programa viabilizar a oferta de linhas de 

créditos voltadas para o micro e pequenos empreendimentos, possibilitando ao 

cidadão aracajuano condições necessárias para abrir, ampliar e manter seu próprio 

negócio.

As atividades do programa são desenvolvidas em parceria com instituições financei-

ras para análise dos financiamentos a saber: CEF – Caixa Econômica Federal, BNB – 

Banco do Nordeste do Brasil, BANESE – Banco do Estado de Sergipe e BB – Banco do 

Brasil, e por fim com a UFS – Universidade Federal de Sergipe e SEBRAE, que trabalha 

as questões do empreendedorismo.

Ano

2017

2018

2019

2020

Propostas

Aprovadas

-    

R$ 29.683,66

R$ 3.000,00

-   

Propostas 

Encaminhadas

12.500,00  

81.417,00  

26.500,00

2.000,00 

Formalização

 MEI

80

112

240

76

Programa 

Alimento Seguro

200

0

0

0

Oficinas, Palestras

e Seminários

16

22

26

0

Empreendedorismo Credpovo

Fonte: DIREC/FUNDAT

Ano

2017

2018

2019

2020

Pessoas

Encaminhadas

3.622

2.952

4.691

1.870

Pessoas

Empregadas

255

274

528

299

% de

Emprego

15,57%

32,97%

49,95%

82,36%

Novas

Empresas

127

129

352

79

Vagas

Captadas

1.637

831

1.057

363

Cadastro de

Curriculos

14.492

12.412

10.749

3.570

Emissão

de CTPS

2.487

5.400

9.229

2.767

Série Histórica do Programa

Fonte: DIREC/FUNDAT

O Programa Mais Renda tinha como meta “Ter 270 MEI's (microempreendedor 

individual) formalizados até dezembro de 2020”. A PMA através da Fundação 

Municipal de Formação para o Trabalho, formalizou 508 Microempreendedores 

Individual.

Programa Mais Trabalho

O programa que tem por finalidade contribuir para reduzir o nível de desemprego no 

município de Aracaju, tem como instrumento propulsor a Agência do Trabalhador, 

que, por sua vez, tem por atribuição promover a intermediação de emprego de 

cidadãos que buscam uma oportunidade de emprego, assim como de capitanear 

vagas de emprego, promover o cadastramento de currículos e, em parceria com a 

Superintendência Regional do Trabalho – SRT, viabilizar a emissão de Carteira de 

Trabalho e Previdência Social – CTPS.

Mais de 1.300 aracajuanos foram inseridos no mercado de trabalho através das ações 

do Programa Mais Trabalho, que atingiu a meta estabelecida para o período.

Fonte: FUNDAT/PMA

Mercado de Trabalho: Vagas, Encaminhamentos e Contratações
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O Programa Mais Trabalho tinha como meta para o período 2017/2020 reduzir em 1% 

o nível de desemprego no município de Aracaju, com relação ao índice do Observatório 

do Mercado de Trabalho. Para isto tomou-se como referência o número de desempre-

gados, no 2º trimestre de 2018, que chegava a 51.978 pessoas desocupados no 

mercado de trabalho local, o que representaria 520 pessoas para inserção no 

mercado de trabalho.

Programa Mais Controle

Com a finalidade de orientar e garantir suporte necessário às áreas técnicas, operaci-

onais e finalísticas da Fundação e, com base no plano plurianual da Prefeitura de 

Aracaju, a Diretoria Administrativa e Financeira planeja e gerencia as ações financei-

ras, orçamentárias, de contratos e compras, bem como aquelas relacionadas com o 

planejamento estratégico operacional cujos resultados apresentamos a seguir:

Descrição

Capacitação e Qualificação Profissional

Apoio a Micros e Pequenos Empreendim.

Pagamento de Encargos da Divida

Manutenção, Supervisão e Coord. Geral

Intermediação Profissional

Pagamento de Pessoal

Total

2017 (R$ )

659.425,36

20.071,62 

61.243,54 

774.074,96 

11.581,02 

2.552.657,76  

4.079.054,26 

2018 (R$ )

424.561,11  

38.531,65  

72.560,94  

1.777.249,11  

25.760,09  

1.896.123,16  

4.234.786,06 

2019 (R$ )

234.754,60 

750,00 

5.077,19  

1.524.478,87 

5.680,00  

3.286.176,99  

5.056.917,65

2020 (R$ )

2.400,00

-    

20.905,45  

1.949.938,22

-    

2.389.440,81  

4.362.684,48

Programa Mais Controle

Fonte: DIREC/FUNDAT

Fonte: DIREC/FUNDAT

VENHA SENTIR ARACAJU (TURISMO)

O município de Aracaju é o único destino sergipano inserido na categoria A, no Mapa 

do Turismo Brasileiro 2019. A categoria A é a faixa que classifica cidades com maior 

fluxo turístico, número de empregos e estabelecimentos no setor de hospedagem. A 

classificação é feita pelo Ministério do Turismo (MTur) no âmbito do Programa de 

Regionalização do Turismo.

O Projeto Venha Sentir Aracaju tem como objetivo “Tornar Aracaju um destino 

turístico referência em qualidade de vida por meio dos segmentos cultura, sol e praia, 

negócios e eventos”, de forma a contribuir para o fortalecimento da gestão da 

atividade turística na cidade de Aracaju, através de ações de fortalecimento instituci-

onal e da governança local, capacitações e oficinas de empoderamento, formulação 

de produtos e serviços oferecidos à comunidade e aos visitantes, melhorias na 

infraestrutura de apoio ao turista, bem como, proporcionar a ampla divulgação dos 

atrativos turísticos. 

Nos últimos anos, o turismo em Aracaju tem apresentado crescimento significativo. A 

Prefeitura de Aracaju realizou ações que foram primordiais para tornar possível esse 

crescimento. 

Certificado Emitido pelo Ministério do Turismo
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Revitalização da Orla do Bairro Industrial

Localizada na Zona Norte de Aracaju, é um dos principais pontos turísticos da capital 

sergipana. Apesar de ter uma das mais 

belas vistas da cidade, o espaço acabou se 

tornando pouco frequentado por causa da 

falta de infraestrutura, ocasionada pela 

ausência de manutenção durante a gestão 

passada. Com a obra de recuperação, a área 

caminha para voltar a ser um forte pólo de 

atração, fortalecendo ainda mais o turismo 

de Aracaju.

Revitalização da Orla Por do Sol

O primeiro olhar de quem chega na Orla Pôr do Sol é de encantamento com o cenário 

natural, que transforma o local em um dos mais belos e atraentes espaços da cidade.

Recuperação da Orla do Bairro Industrial: Replantando o Gramado

Foto: Felipe Goettenauer

Visão Panorâmica da Orla Por do Sol     |     Foto: Kate Salomão

Visão da orla Por do Sol     |     Foto: Alê Alcântara
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Marinete do Forró

A tradicional Marinete do Forró, que, antes, circulava apenas no período junino, 

passou a fazer passeios todas as sextas-feiras, durante todo o ano, levando turistas 

embalados no nosso autêntico forró.

3.3 - Foco Estratégico 03: Promover o Desenvolvimento Humano e Social 

Secretarias e Órgãos envolvidos: SEJESP – SMS – SEMFAS – SEMED – EMURB – 

EMSURB – FUNCAJU

Ÿ Ampliar o acesso das pessoas à moradia digna

POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Além de sonhos sendo realizados, é mais uma promessa da gestão sendo cumprida. A 

Prefeitura, através da sua Política de Habitação, realizou sonho de muitos aracajua-

nos com a entrega de imóveis para mais de 468 famílias e o desenvolvimento de 

projeto para entrega de 1.100 casas, que possibilitarão a retirada de 813 famílias da 

invasão das Mangabeiras, localizada na zona Sul da cidade.

A gestão entregou 468 imóveis no Residencial Vida Nova, localizado no bairro Santa 

Maria, nele cerca de R$ 25 milhões foram investidos, através do programa Minha 

Casa, Minha Vida.

Foto1: Turistas Felizes na Marinete do Forró     |     Foto2: Dançarinos representando o São João em Aracaju e Ônibus Marinete do Forró
Fotos: Marco Vieira e Silvio Rocha

Residencial Vila Nova
Foto: Marco Vieira

Beneficiária abrindo a
porta da tão sonhada

casa própria
Foto: Marco Vieira

2

1
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Ÿ Fomentar o acesso aos esportes, á cultura e ao lazer e contribuir para 

elevar a qualidade de vida da população.

PARQUE DA SEMENTEIRA: OPÇÃO DE LAZER NA CIDADE

Administrado pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços 

Urbanos (Emsurb), o Parque Augusto Franco (Sementeira) atrai, mensalmente, 

diversos tipos de eventos, que proporcionam momentos de lazer e entretenimento à 

população local e para aqueles que visitam a capital sergipana.

Foto1: Pessoas em diversão no Parque da Sementeira     |     Foto2: Pessoas praticando atividade física no Parque da Sementeira
Fotos: Felipe Goettenauer

O projeto Sementeira Livre disponibilizou sinal de Wi-Fi gratuito em toda a extensão 

do Parque da Sementeira e já conta com mais de 5.000 usuários cadastrados.

O Parque da Sementeira receberá um dos maiores investimentos da sua história. 

Fundada há 35 anos, a área de lazer, que é considerada um dos principais cartões 

postais de Aracaju, será completamente revitalizada dentro do projeto de requalifica-

ção urbana “Construindo para o Futuro”, da Prefeitura de Aracaju, com recursos na 

ordem de R$ 20 milhões, conquistados junto ao Banco Interamericano do 

Desenvolvimento (BID).

Entre as grandes mudanças pela qual o parque passará, está a ampliação do espaço, 

que anexará os 10 mil metros quadrados de terreno doados pela Embrapa, à adminis-

tração municipal, e da área verde, com plantio de novos bosques e árvores dos biomas 

Mata Atlântica e Restinga. A ampla reforma também incluirá novos atrativos à 

população, a exemplo de uma concha acústica para atividades culturais, galeria de 

arte, pistas de corrida e de ciclismo, além da reforma do vestiário para o campo de 

futebol e da área dos quiosques para se fazer pequenos eventos.

FORRÓ CAJU

O mês de junho não teria 

o mesmo encanto na 

capital sergipana se não 

fosse o Forró Caju. O 

evento, marcado pela 

diversidade e valorização 

das tradições culturais 

locais, já atraiu milhares 

de pessoas no maior 

festejo junino da capital 

sergipana.
Público acompanhando as atrações do Forró Caju     |     Foto: André Moreira

2

1
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Forte indutor do turismo na capital no mês de junho, o Forró Caju, é uma festa que, 

além de resgatar as tradições culturais locais, contribui para a geração de emprego e 

renda e tem papel importante na economia da cidade, beneficiando os setores de 

transporte, comércio, hotéis, bares, restaurantes e a produção artesanal.

No ano de 2017, para não comprometer a prestação dos serviços à população, a 

gestão decidiu por não realizar o evento. Através de convênios assinados com o 

Ministério do Turismo e liberação de recursos, foi possível realizar o Forró Caju nos 

anos de 2018 e 2019, porém não foi possível realizar o Forró Caju 2020 nos moldes 

que costumamos promover, na área dos Mercados Centrais.

Sensível ao cenário crítico enfrentado pelos artistas em virtude da pandemia de 

covid-19, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural de Aracaju (Funcaju), 

lançou o Forró Caju em Casa 2020, mais um programa de fomento à cadeia artística.

Foram 45 apresentações musicais, 

selecionadas por meio de edital , 

gravadas em estúdio em formato de live 

e exibidas entre os dias 23 a 29 de junho, 

pelas redes sociais e no canal da 

Prefeitura no Youtube. 

Artistas gravando apresentação do Forró Caju em Casa     |     Foto: Marcelle Cristinne Público participando do Projeto Verão 2020    |    Foto: Ana Lícia Menezes

Essa iniciativa exemplifica a utilização criativa das plataformas digitais de comunica-

ção empreendida pelo Município e, como resultado, a conquista do Troféu Sanfona de 

Ouro, na categoria Melhor Ideia. Pouco mais de 15 dias após a conclusão do evento, o 

número de acesso das visualizações no canal da Prefeitura no YouTube ultrapassou a 

marca de 274 mil, uma média superior a 34 mil por dia, número que chega muito perto 

do público diário do Forró Caju tradicional, quando realizado na praça Hilton Lopes. 

CALENDÁRIO DE VERÃO

Projeto Verão

Iniciado em 2001, o Projeto Verão marcou época na história da capital sergipana. Em 

2020, a Prefeitura de Aracaju, com o patrocínio do Ministério do Turismo, após seis 

anos de lacuna, reinseriu o evento no calendário turístico, econômico e cultural da 

cidade. Isso tornou possível o resgate, inclusive, de memórias de sergipanos e turistas 

que, em algum período dos tempos áureos da festa, vivenciaram momentos para 

deixar registrados no tempo.

Além de oferecer uma opção de lazer e possibilitar o acesso democrático às diversas 

expressões artísticas, o Projeto Verão, é importante também para fomentar toda a 

cadeia produtiva do setor do turismo e fortalecer a capital sergipana enquanto 

destino nesta época do ano. 

Realizado em um período que, 

geralmente, as cidades litorâ-

neas, sobretudo do Nordeste, 

estão recebendo visitantes de 

todos os lugares do país e 

exterior, o evento ganha ainda 

mais importância por garantir 

que o ambiente esteja agitado, 

pulsando cultura. 
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Realizado em um período que, geralmente, as cidades litorâneas, sobretudo do 

Nordeste, estão recebendo visitantes de todos os lugares do país e exterior, o evento 

ganha ainda mais importância por garantir que o ambiente esteja agitado, pulsando 

cultura. 

Aniversário da Cidade

Aracaju nasceu da ideia extraordinária de um grande homem que pensou à frente do 

seu tempo. Foi isso que Inácio Barbosa fez. Sergipe vivia tempos de crise, e ele 

percebeu que a transferência da capital possibilitaria desenvolver economicamente o 

Estado. Foi um ato de coragem, pois Aracaju era apenas um povoado, cheio de charcos 

e com muitos problemas. Aracaju é a maior marca deixada por Inácio Barbosa. A 

biografia dele e o seu projeto para a nossa cidade nos deixam uma lição, a de que 

nunca podemos nos envergar nas dificuldades e enfrentar os desafios pensando no 

futuro. É este sentimento que move a gestão em comemorar o aniversário da cidade.

Alvorada, Missa e homenagem a Inácio Barbosa 

A Prefeitura de Aracaju realiza várias ações em alusão ao 17 de março - Aniversário da 

Cidade. Contando com eventos culturais, religiosos, esportivos, além de homena-

gens, o dia inicia com Alvorada realizada com a queima de fogos em pontos da capital; 

em seguida, Missa em Ação de Graças na igreja localizada na Colina do Santo Antônio, 

ainda pela manhã, cerimônia de homenagem ao fundador de Aracaju, Inácio Barbosa, 

com a aposição de flores no obelisco que leva o nome dele.

Corrida Cidade de Aracaju 

Reunindo atletas profissionais e amadores de 

Sergipe e de outros estados, a Corrida Cidade de 

Aracaju, tradicional competição que se tornou 

um dos maiores eventos do Norte/Nordeste, 

começa na cidade de São Cristóvão e segue para 

Aracaju, simbolizando a mudança da capital de 

uma cidade para a outra.

Passeio Ciclístico

Pedalar é um jeito diferente de enxergar a 

cidade. É ver sua beleza a partir de uma 

outra perspectiva, diferente de quando 

estamos dentro de um carro, de um ônibus 

ou a pé. Essa experiência que centenas de 

pessoas têm durante o Passeio Ciclístico 

em homenagem ao aniversário da capital 

sergipana.

A concentração é na Colina do Santo 

Antônio e o roteiro é descer a ladeira do 

Santo Antônio rumo ao Parque da 

Sementeira. O passeio ciclístico segue 

pelas avenidas João Ribeiro, Simeão 

Sobral, Otoniel Dória, Rio Branco, praça 

Fausto Cardoso, praça Olímpio Campos, 

rua Santa Luzia, rua Duque de Caxias, avenida Augusto Maynard e avenida Beira Mar. 

Mais de 10km de alegria sob o monitoramento e organização de agentes de trânsito 

espalhados ao longo do percurso.

REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE

Caminhada pelo Centro Histórico

A Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e 

Turismo (Semict), realizou, em março de 2019, uma caminhada pelo Centro Histórico 

de Aracaju com representantes do trade turístico, guias de turismo e secretários 

municipais. Além de comemorativa, a caminhada serviu de observatório para que seja 
Atletas participando da Corrida Aracaju
Foto: Felipe Goettenauer

Passeio Ciclístico em Alusão ao Aniversário da Cidade
Foto: Silvio Rocha
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criada uma nova roteirização turística, usando a prática de free walking tour (cami-

nhada guiada gratuita). 

O grupo saiu do Centro de Turismo com passagens pelas praças Olímpio Campos e 

Fausto Cardoso; calçadão da rua João Pessoa; praça General Valadão, com visitação 

ao Centro Cultural de Aracaju; finalizando na área dos mercados centrais, com 

visitação ao conjunto dos mercados Antônio Franco, Thales Ferraz e Maria Virgínia 

Leite Franco. Em cada local visitado, um guia de turismo e um professor da 

Universidade Tiradentes (Unit), parceira na ação, fizeram paradas para contar a 

história e curiosidades de cada ponto. 

Largo da Gente Sergipana

O Largo da Gente Sergipana é uma instalação artística urbana localizada na avenida 

Ivo do Prado e integrada ao rio Sergipe, com oito estátuas que representam manifes-

tações folclóricas típicas, além de um píer, uma área de convivência e um atracadouro. 

No Largo, estão representados o Lambe Sujo e Caboclinhos, a Chegança, o Cacumbi, a 

Taieira, o Bacamarteiro, o Reisado, o São Gonçalo, o Parafuso, além do Barco de Fogo.

Turistas na Praça Almirante Barroso     |     Foto: Alê Alcantara Largo da gente Sergipana     |     Foto: Arquivo Agência Sergipe de Notícias

O Largo da Gente Sergipana é um marco muito importante da nossa cultura e para o 

nosso turismo. Lá estão presentes manifestações culturais que revelam nossa raiz, 

nossa sergipanidade. O Largo resgata a nossa cultura, estimula as pessoas, sejam 

elas do Estado ou turistas, a conhecerem a nossa história, as nossas manifestações, 

os ícones da cultura popular. É um grande cartão postal de Aracaju.

Circuito Cultural Centro

O Circuito Cultural Centro, promovido pelo Instituto Banese, com a participação da 

Fundação Cultural de Aracaju - Funcaju, contou com diversas atividades culturais na 

região central da capital. Na programação das atrações – onde a Funcaju foi protago-

nista da maioria dos eventos, aconteceram apresentações de dança, orquestra, 

teatro, aulas de desenho, violão, coral, mostra de cinema e muito mais.
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Quinta Instrumental

Considerada a primeira arte, a música foi bastante reverberada em Aracaju. As 

quintas-feiras, até sermos paralisados pela pandemia do COvid-19, eram dias de 

Quinta Instrumental e a população aracajuana tinha um encontro marcado com a 

música de qualidade, oferecida gratuitamente. O projeto, que começou com o 

propósito de ocupar o centro histórico da capital sergipana com as diversas lingua-

gens das artes, se transformou em uma referência musical na capital e atraía mora-

dores e turistas.

O programa foi uma iniciativa da Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural 

Cidade de Aracaju - Funcaju. 

ESPORTE E O LAZER E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE: DIREITO DE 

TODOS

Um dos maiores desafios da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte – Sejesp 

foi garantir a continuidade das ações já desenvolvidas em anos anteriores, com a 

preocupação de melhoria constante na qualidade delas, assim como propor e 

implementar novos projetos que venham a contribuir de forma significativa para 

superar o desafio de tornar Aracaju uma cidade Humana, Inteligente e Criativa.

Para enfrentar esses desafios, a Sejesp realizou as seguintes ações:

Torneio de Futebol Feminino 

O Torneio de Futebol Feminino foi planejado para incentivar e oportunizar o esporte 

feminino, enfrentando assim o preconceito que ainda existe com relação a participa-

ção das mulheres em diversas modalidades esportivas. 

Apresentação do Grupo Sergipano Dissonantes     |     Foto: André Moreira

Time Feminino de Futebol     |     Foto: Ascom/Sejesp
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Taça Cidade de Aracaju de Futebol Sub10 / Sub-12 / Sub-14 e Futsal Sub-10 / Sub-

12 / Sub-14

As Taças Cidade de Aracaju se transformaram em grandes competições das divisões 

de base do esporte amador do estado de Sergipe. Tais eventos são promovidos pela 

Prefeitura Municipal de Aracaju, através da Sejesp, e ocorrem nas mais diversas 

modalidades e categorias durante todo o ano e tem por objetivo trabalhar a inclusão 

social e fomentar o esporte entre jovens de 8 a 14 anos.

Beach Soccer Feminino 

O Beach Soccer é o tradicional futebol de areia, modalidade  que vem ganhando cada 

vez mais visibilidade internacional, deixando o lazer de lado para contar com seleção 

nacional e competições mundiais. Organizada pela Sejesp, o torneio contou com a 

participação de seis equipes e aproximadamente 100 atletas.

Projeto Praia para Todos 

Tendo como objetivo principal democratizar o acesso à praia para crianças e adoles-

centes com deficiência, possibilitando que eles, além do banho de mar assistido, 

participem de atividades esportivas e recreativas, a 

Prefeitura realiza o Projeto “Praia Para Todos”. O 

Projeto é liderado pela Organização Estrela do Mar e 

conta com as parcerias da Prefeitura de Aracaju, 

através da Secretaria Municipal da Juventude e do 

Esporte (SEJESP), Governo de Sergipe, Ministério 

Público Estadual, Universidades e Conselhos das 

Pessoas com Deficiência. A Sejesp contribuiu com a 

doação de equipamentos adaptados, cadeiras 

anfíbias, pranchas para a prática de bodyboard 

adaptado e camisas UV, além de disponibilizar 

semanalmente equipe técnica para ajudar no 

desenvolvimento das atividades realizadas.
Fotos: Marcelle Cristinne

Pessoas com Deficiência entrando no mar, acompanhadas dos voluntários do projeto

Pessoas com Deficiência chegando à Praia
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Ações de Fortalecimento da Juventude 

Aracaju conta hoje com mais de 155 mil jovens, entre 15 e 29 anos (23% da popula-

ção), segundo dados do PNAD Continua 3º Trimestre 2020. Um grande problema é 

que esse público está vulnerável ao desemprego, violência, drogas e outros fatores, 

que vêm a cada dia afetando as famílias. Estimular o protagonismo juvenil e a força 

criativa do jovem constitui medida necessária para enfrentar os desafios gerados por 

esse quadro crítico. 

Assim sendo, o Governo Municipal através da Secretaria Municipal da Juventude e do 

Esporte – Sejesp, desenvolveu atividades tendo como o objetivo principal dar ao 

jovem a oportunidade de ampliar seus conhecimentos e acesso a políticas públicas, a 

exemplo da comemoração do Dia Municipal da Juventude no ano de 2019. Nessa 

ocasião, foram realizadas diversas ações voltadas à inserção do jovem no mercado de 

trabalho e palestras educativas. O evento contou com a participação de 120 jovens. 

Outra atividade desenvolvida foi o “Empreende + Jovem”, ação realizada com o apoio 

da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho – Fundat, Banco do Nordeste, 

Sebrae e Conselho Estadual de Jovens Empreendedores com a participação de 80 

jovens. 

Também têm destaque as atividades em alusão ao Dia Internacional da Juventude, 

comemorado no dia 12 de agosto. A atividade tem como objetivo inserir o jovem no 

mercado de trabalho e é realizada em parceria com a Fundat, Guarda Municipal de 

Aracaju, SMTT. Nela são ofertados cursos online sobre Gestão de Finanças Pessoais, 

oferecido pela Secretaria Nacional de Juventude – SNJ, com certificado de 20 horas e a 

priorização de vagas em cursos de capacitação oferecidos pela Fundat. 

ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO E APOIO AOS ATLETAS

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 condições de participação de atletas/equipes em 

competições fora da nossa cidade. 

O esporte de alto rendimento é hoje um dos maiores fenômenos sociais, pois conse-

gue agir direta ou indiretamente em todos os segmentos sociais, sejam eles de ordem 

econômica, educacional, científica, entre outras. Nesse sentido, o Governo Municipal, 

através da Sejesp, não mediu esforços em contribuir com estrutura, recursos 

humanos e apoio logístico para a realização de competições esportivas de alto 

rendimento, realizadas em nosso município. Os apoios são ofertados através de 

passagens aéreas e terrestres, materiais e equipamentos de uso esportivo.

Centro de Iniciação ao Esporte – CIE

 Para ampliar a oferta de infraestrutura de equipamento público esportivo qualificado, 

incentivar a iniciação esportiva em territórios de alta vulnerabilidade social das 

grandes cidades brasileiras.

A Praça Vereador Osvaldo Mendonça, importante espaço de vivência do Bugio, é um 

novo mobiliário para a prática de atividades esportivas. Isso porque a Prefeitura de 

Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), construiu o 

primeiro Centro de Iniciação ao 

Esporte, com equipamentos 

para a prática de 16 modalida-

des olímpicas e paraolímpicas; 

área para prática de atletismo. 

Com uma política de urbaniza-

ção e infraestrutura bem 

alinhada, a Prefeitura harmo-

niza o ambiente urbano e 

melhora a vida das pessoas.
Pista de atletismo do CIE em construção     |     Foto: Ascom/Emurb



Relatório de Gestão
2017-2020 40

3 - Resultados da Gestão

CORRIDA CIDADE DE ARACAJU

Uma das maiores e mais tradicionais corridas de rua do norte/nordeste e faz parte das 

comemorações do aniversário da cidade de Aracaju. O evento conta com três percur-

sos, o tradicional de 24km, cuja saída sai da cidade histórica de São Cristóvão, 

simbolizando assim a mudança da capital, além das opções de 05 e 10km. A Corrida 

Cidade de Aracaju em sua última edição no ano de 2019 estabeleceu novo recorde de 

participação com a marca histórica de 4.000 atletas, sendo 945 de outros Estados. 

No ano de 2020, após a confirmação do primeiro caso da Covid-19 município, os 

eventos relativos ao 165º aniversário da cidade foram suspensos, entre eles a 

realização da Corrida Cidade de Aracaju.

Ÿ Melhorar a prestação de serviços à saude das pessoas.

ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE

Trabalhando com o intuito de reconstruir a qualidade de vida dos aracajuanos, a 

Secretaria Municipal da Saúde (SMS) tem como prioridade investir cada vez mais em 

ações e projetos que foquem na prevenção e redução da mortalidade infantil.

Até novembro de 2020, a taxa foi reduzida para 15,3%.

Evolução da Taxa de Mortalidade Infantil de residentes em Aracaju-SE

Período: 2016 a 2020
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Fonte: Sinasc/RTSis/Asplandi/SMS-Aracaju

Alguns projetos foram lançados e desenvolvidos em Aracaju, como forma de reduzir a 

taxa de mortalidade infantil. 

Corujinha: que trabalha para a prevenção da mortalidade infantil, fortalecendo os 

cuidados aos recém-nascidos em maternidades públicas e privadas de Aracaju. Antes 

da alta hospitalar, as mães são orientadas com relação aos cuidados com o aleita-

mento materno e com o curativo umbilical. É reforçada também a necessidade da 

realização dos testes do pezinho, da orelhinha e do olhinho, além de explicar que a 

caderneta de vacinação é um documento que deve ser muito bem guardado;

ConVida Gestante: cuidar da saúde e promover a vida através de realização de 

mutirões constantes, realizados aos sábados, para chamar gestantes e parceiros 

para o acompanhamento do pré-natal. Durante a realização do ConVIDA Gestante, 

são ofertados vacinação, consulta com a equipe de enfermagem, consulta com 

Bebê em avaliação através do Projeto Corujinha     |     Foto: Ana Lícia Menezes
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médico, caso haja necessidade, consulta com dentista, teste rápido para HIV, sífilis e 

Hepatite B e C, além do projeto Sala de Espera que vai prestar orientação sobre 

amamentação, cuidados básicos e higiene;

Projetos como o ConVida Gestante são favoráveis ao aumento da proporção de 

nascidos vivos de mães que realizam no mínimo sete consultas de pré-natal. 

Cirandas de Maria: para cuidar da saúde de mães e bebês e dar informações sobre os 

direitos da gestante. O projeto desenvolve atividades com mulheres carentes do 

bairro Santa Maria por meio do Programa de Saúde da Mulher, da Secretaria Municipal 

da Saúde (SMS), desenvolvido em parceria com o Centro de Referência e Assistência 

Social (Cras). O grupo realiza encontros semanais onde médicos, enfermeiros, 

psicólogos, nutricionistas e assistentes sociais dão orientações sobre os riscos da 

gravidez, alimentação, trabalho de parto, primeiros cuidados com o bebê, amamenta-

ção e direitos garantidos. Além de receber cuidados, elas participam de oficinas 

diversas e atividades de integração, como pintura na barriga e sessão de fotos, e 

fazem visitas ao local onde vão dar à luz.

Gestantes recebendo orientação      |     Foto: Sérgio Silva Gestantes do Projeto Cirandas de Maria     |     Foto: Silvio Rocha

Imunização

A melhor maneira de se prevenir contra doenças é por meio das vacinas. É graças ao 

Programa Nacional de Imunizações que, durante todos esses anos, muitas doenças 

estão controladas, mas vale destacar o papel dos pais em manter a situação vacinal 

dos seus filhos em dia. 

O cronograma de vacinação executado pela SMS contempla todas as faixas etárias e 

grupos prioritários. Apesar de todo o calendário idealizado para garantir a imunização 

de todos os cidadãos, nem sempre as pessoas acompanham e seguem o cronograma 

planejado pelo Ministério da Saúde e, consequentemente, se tornaram vulneráveis a 
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doenças que poderiam ser evitadas a partir das vacinas disponibilizadas à população 

pela Prefeitura. Considerando a faixa etária de 0 a 2 anos de idade, Aracaju imunizou 

78% de crianças nas principais vacinas: Pentavalente, Poliomielite, Pneumo e Tríplice 

Viral.

Redes de Atenção e Centro de Especialidades Médicas

Após ser implantado nas 45 unidades básicas de saúde, o sistema de gestão da 

informação em saúde passou a integrar também todas redes de atendimento 

municipal, como a Rede de Atenção Primária (Reap), a Rede de Urgência e Emergência 

(Reue) e a Rede de Atenção Psicossocial (Reaps) e também com os Centro de 

Especialidades Médicas (Cemar).

Apresentação do Prontuário Eletrônico     |     Foto: Marco Vieira Gerentes de Unidades de Saúde participam de curso de qualificação     |     Foto: Ascom/SMS

Cobertura Vacinação: Crianças Menores de 2 anos

Fonte: SMS/PMA
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A informatização e compatibilização de toda a rede de Saúde, desde a implantação do 

prontuário eletrônico na atenção básica até a integração com a atenção especializada, 

média e alta complexidade, hospitais, farmácias e almoxarifado, tem como resultado 

a melhora no atendimento do usuário e ampliação da oferta de serviços, agilidade e 

eficácia no trabalho dos servidores e principalmente a economia significativa de 

gastos, uma vez que torna a gestão mais eficiente. 

Capacitação de Gerente de Unidades Básicas de Saúde

Capacitar os profissionais da rede no que compete às inovações aplicadas na Saúde 

de Aracaju, com foco no atendimento cada vez mais eficiente e humanizado, faz parte 

da gestão. A SMS promoveu a realização de curso de qualificação para os gerentes das 

unidades básicas de saúde. Os cursos ofertados são resultado da parceria entre a 

Escola de Governo e Administração Pública de Aracaju (Esgap) e o Centro de Educação 

Permanente da Saúde (Ceps).
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Requalificação de Unidades Básicas de Saúde - UBS

A reestruturação da rede de atenção básica é uma das prioridades da gestão. As 

reformas e ampliações visam aumentar a qualidade do serviço e ampliar o atendi-

mento, sobretudo das pessoas mais humildes, que, via de regra, utilizam o aparato 

municipal como única opção. Além disso, permite aos servidores um desenvolver de 

atividades mais completo para que possam disponibilizar toda a sua capacidade 

técnica aos cidadãos. 

A secretaria requalificou 26 unidades básicas de saúde, sendo que seis unidades 

foram reformadas e 20 passaram por revitalização. 

Unidades Reformadas: UBS Anália Pina, UBS Cândida Alves, UBS Carlos Hardman, 

UBS Celso Daniel, UBS Dona Jovem, UBS Fernando Sampaio.

Unidades Revitalizadas: UBS Adel Nunes, UBS Carlos Fernandes de Melo, UBS Dona 

Sinhazinha, UBS Edézio Vieira de Melo, UBS Eunice Barbosa, UBS Francisco Fonseca, 

UBS Geraldo Magela, UBS Hugo Gurgel, UBS Humberto Mourão, UBS Irmã Caridade, 

UBS Joaldo Barbosa, UBS João Bezerra, UBS José Machado de Souza, UBS Madre 

Tereza, UBS Manoel de Souza Pereira, UBS Ministro Costa Cavalcante, UBS Niceu 

Dantas, UBS Onésimo Pinto, UBS Porto Dantas, UBS Renato Mazze Lucas.

HOSPITAIS MUNICIPAIS DE PEQUENO PORTE

Qualificação dos Hospitais Municipais

Para melhorar a qualidade da assistência prestada aos usuários do Sistema Único de 

Saúde nos hospitais municipais, a gestão adotou medidas que foram importantes 

para a gestão deles, de forma a reduzir o tempo resposta no atendimento médico a 

partir do acolhimento e classificação de risco. Com a implantação do sistema de 

gestão, se tornou possível aferir o tempo de resposta ao atendimento desde o 

momento que o paciente é acolhido na unidade.

Um dos principais critérios adotados é o de classificação de risco, que gera dinamismo 

no atendimento assim que o paciente chega às unidades, logo quando faz a ficha e é 

acolhido por enfermeiros para a avaliação inicial do seu risco. A classificação de risco é 

dividida em quatro cores: vermelho, para aqueles pacientes mais graves, como 

infartados, por exemplo, que nem passam pelo acolhimento da enfermagem e vão 

direto para o atendimento médico; amarelo, aquele que requer cuidados e tem tempo 

de espera estimado em 30 minutos; verde, com tempo de espera de até duas horas; e 

azul, com tempo de espera de até quatro horas, e o resultado disso é o trabalho 

fluindo melhor, pacientes graves sendo atendidos com maior brevidade e a diminui-

ção da evasão.

Em 2019, os hospitais Des. Fernando Franco e Dr. Nestor Piva passaram a fazer uso 

do sistema de gestão da informação em saúde.

Sala de Espera Hospital Nestor Piva     |     Foto: Marcelle Cristinne
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Para garantir um atendimento digno na rede de saúde do município e proporcionar 

melhores condições de trabalho para os servidores, a Prefeitura de Aracaju, por meio 

da Secretaria Municipal da Saúde (SMS),  executou obras de revitalização e adequação 

nas unidades de saúde. 

O Hospital Municipal Des. Fernando Franco foi reestruturado e passou a contar com 

uma sala de medicação rápida, para os pacientes que não carecem de internação; 

aumento dos leitos na ala pediátrica; reformas estruturais da sala de observação 

adulto e infantil; sala de estabilização; implantação da sala de ortopedia e da farmácia 

satélite; e troca de mobiliário.

Para apoiar os hospitais municipais nas ações de atendimento e atenção ao aracajua-

no, foram adquiridos novos ventiladores mecânicos, cardioversores, bombas de 

infusão, monitores cardíacos, oxímetros de pulso portáteis. Os equipamentos são 

essenciais para a assistência ao paciente crítico.

Entrada do Hospital Fernando Franco     |     Foto: André Moreira

Equipamentos essenciais para cuidados da saúde     |     Foto: Silvio Rocha

Através de editais de Processo Seletivo Simplificado a secretaria promoveu a recom-

posição das equipes assistenciais e administrativas nos hospitais municipais. 

No Hospital Des. Fernando Franco foram:

Ÿ Renovadas 48 vagas do PSS 2017 para as categorias de cirurgião dentista, 

enfermeiro, farmacêutico, técnico de enfermagem, técnico de radiologia, técnico 

de imobilização ortopédica;

Ÿ Realizados novos chamamentos no PSS de janeiro de 2020 para as categorias 

assistente social, auxiliar de apoio de redes, enfermeiro, farmacêutico, fisiotera-

peuta, nutricionista, técnico de enfermagem e técnico de imobilização ortopédi-

ca; 

Ÿ Contratados de 55 médicos Pessoa Jurídica.
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PROCESSO DE REGULAÇÃO DO ACESSO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA SAÚDE

Quando o cidadão aracajuano busca realizar algum procedimento médico através da 

rede municipal de Saúde, tem à disposição diversas especialidades, com exames de 

alta e baixa complexidade totalmente gratuitos, seja nos Centros de Especialidades 

Médicas (Cemar) ou em clínicas particulares conveniadas com a Prefeitura de Aracaju. 

Mas, apesar da oferta, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) enfrenta um antigo 

problema: o absenteísmo. O não comparecimento do paciente para a consulta ou 

exame, mesmo já estando marcado, além de tirar a vaga de outro usuário, ainda causa 

prejuízos para a administração municipal. 

Para qualificar o acesso aos serviços de média e alta complexidade, garantindo a 

equidade e reduzindo taxa de absenteísmo nos procedimentos, o município realizou 

pactuação com prestadores e equipes com transferência da gestão das filas para a 

Central de Regulação as especialidades cirúrgicas eletivas ofertadas pelos prestado-

res contratualizados, como também a unificação dos protocolos de procedimentos de 

regulação municipal aos protocolos de procedimentos estaduais, além de capacitar 

1.200 profissionais, de todas as redes e categorias, que compõem a cadeia do 

complexo regulatório do município de Aracaju. 

Em 2020, com o enfrentamento à pandemia de Covid-19, a oferta dos serviços de 

saúde foi realizada de forma planejada e estratégica pela Secretaria Municipal da 

Saúde, com o objetivo de manter a população atendida, sem colocar a saúde de 

trabalhadores e usuários em risco, mesmo sim foi possível observar que de modo 

geral o índice de não comparecimento existe, mas o que mais nos chama atenção é 

com relação ao absenteísmo nas consultas agendadas. No levantamento parcial, 

antes da pandemia a taxa de absenteísmo era de 22,3% e em outubro de 2020 chegou 

a 46,01%.

MATERNIDADE MUNICIPAL 17 DE MARÇO

Dar à luz a uma criança é uma fase importante na vida de uma mulher que deseja ser 

mãe e, para isso, são necessários cuidados e as devidas condições, garantindo um 

parto digno e seguro. A Prefeitura está construindo uma maternidade no bairro 17 de 

Março, a primeira maternidade pública municipal de Aracaju. Ela terá quatro pavimen-

tos, 25 salas, duas salas cirúrgicas, uma UTI, dois elevadores, 96 vagas para estacio-

namento de veículos, três vagas para estacionamento de ambulâncias, numa área 

total de 7.589,92 m², ao custo de R$ 17.084.768,91. 

Quando estiver em pleno funcionamento, esta maternidade, que se constitui uma 

unidade de saúde de alto risco infantil e baixo risco materno, irá contemplar, além da 

comunidade do bairro 17 de Março, onde está sendo edificada, os bairros circunvizi-

nhos e de toda a Zona de Expansão.

A maternidade tem previsão de entrega para a população no primeiro semestre de 

2021.

Posse dos trabalhadores da área da saúde     |     Foto: Marco Vieira
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AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

A vigilância em saúde é caracterizada como um conjunto articulado de ações destina-

das a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em 

determinados territórios sob a ótica da integralidade do cuidado, o que inclui tanto a 

abordagem individual quanto a coletiva dos problemas de saúde.

As ações específicas de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância 

ambiental e vigilância em saúde do trabalhador fazem parte da Vigilância em Saúde, 

ao lado das ações de caráter individual organizadas sob a forma de consultas e 

procedimentos. Portanto, a Vigilância em Saúde busca contemplar os princípios da 

integralidade e da atenção, combinando diversas tecnologias para intervir sobre a 

realidade da saúde

Programa Municipal de Controle do Aedes Aegypti

Coletar das ruas resíduos, entulhos, realizar visitas de rotina nas casas, monitorar os 

bairros com maior índice de infestação, avaliando, a cada 15 dias, os pontos estratégi-

cos (ferros-velhos, escolas e hospitais) e aplicar o fumacê costal foram ações que 

contribuíram ativamente para a redução 

dos índices de infestação e, consequente-

mente, do número de pessoas doentes. 

O Levantamento Rápido do Índice de 

Infestação por Aedes aegypti (LIRAa)  tem 

como objetivo verificar o índice de infesta-

ção predial em Aracaju.  A partir desses 

dados, são traçadas as ações de combate 

ao mosquito transmissor da dengue, zika e 

chikungunya. Aracaju. O índice de infesta-

ção geral de Aracaju registrado em novem-

bro de 2020 foi de 0,9%.
Foto1: Placas de Sinalização da Obra da Maternidade     |     Foto2: Andamento da Obra da Maternidade
Fotos: André Moreira
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Carro Fumacê     |     Foto: Ascom/SMS
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Centro de Controle de Zoonoses de Aracaju

O Centro de Controle de Zoonoses é o órgão que atua na prevenção e controle das 

doenças adquiridas pelo homem através de animais, com a finalidade de contribuir 

para a melhoria da qualidade de vida da população aracajuana. O CCZ desenvolve 

ações como atendimentos veterinários, prevenção e controle da raiva; leishmaniose; 

leptospirose; esquistossomose; acidentes com animais peçonhentos e venenosos 

além da esterilização cirúrgica para controle da população canina e felina, através do 

Castramóvel.

Foto1: Agentes de Endemias em Campo     |     Foto2: Aplicação de Inseticida Residual em Ferro Velho através de Fumacê Costal
Fotos: Ascom/SMS
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Castromóvel
Foto: Ascom/SMS

Médica Veterinária atendendo felino
Foto: Ana Lícia Menezes
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Vacinação Contra a Influenza

A influenza é uma doença respiratória infecciosa de origem viral, que pode levar ao 

agravamento e óbito, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores e 

condições de risco para as complicações da infecção. 

Prevenir a doença, reduzir as complicações, o adoecimento, as internações e as 

mortalidades decorrentes das infecções pelo vírus da influenza, conhecida popular-

mente como gripe, fez com que a Prefeitura de Aracaju realizasse diversas campa-

nhas de vacinação. A vacina contra a influenza é trivalente e protege contra três vírus: 

o H1N1, H3N2 e a Influenza B.

Além dos atendimentos nas unidades de saúde, a PMA, em período de campanha de 

vacinação contra a influenza, disponibiliza unidades móveis, com pontos itinerantes 

de imunização para os idosos.

Previna Móvel

O Previna Móvel é um automóvel com equipamentos médicos e profissionais da 

saúde, utilizado para prevenção e diagnóstico de doenças. A equipe do Previna Móvel 

integra o Centro de Especialidades Médicas de Aracaju (Cemar), onde é possível ter 

acesso, de forma prática, aos diagnósticos de hepatites (B e C), HIV/Aids e sífilis, 

através de testes rápidos.

Através dele a Prefeitura de Aracaju realizou ações de prevenção, fazendo alusão a:

Ÿ Janeiro Roxo: mês dedicado à prevenção e ao combate da hanseníase;

Ÿ Julho Amarelo: mês de conscientização da prevenção e diagnóstico de hepatites 

virais;

Ÿ Outubro Rosa: mês escolhido para a intensificação das ações de conscientiza-

ção das mulheres sobre o câncer de mama;

Unidade Móvel     |     Fotos: Ascom/SMS

Ação do Outubro Rosa     |     Fotos: Ascom/SMS

Ÿ Novembro Azul: mês de atenção voltado 

à prevenção, diagnóstico precoce e 

conscientização sobre as doenças 

masculinas, com foco no câncer de 

próstata;

Ação do Novembro Azul
Foto: Ascom/SMS
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Ÿ Dezembro Vermelho: mês dedicado às ações de conscientização sobre a Aids.

AÇÕES PARA COMBATE AO CORONAVÍRUS

As ações de planejamento, monitoramento e enfrentamento ao coronavírus desen-

volvidas pela Prefeitura de Aracaju, por meio do planejamento estratégico, base da 

política pública da gestão municipal, foram iniciadas em 29 de janeiro deste ano. Para 

o combate ao coronavírus, a PMA incluiu em sua atividades, programa de testagem e 

de atendimento domiciliar, monitoramento e estruturação da rede de assistência, a 

exemplo da instalação de contêineres, ampliação de leitos de retaguarda, construção 

do Hospital de Campanha (HCamp) Cleovansóstenes Pereira Aguiar, e a disponibiliza-

ção de Unidades Básicas de Saúde (UBS) para atendimento exclusivo de pessoas com 

sintomas de síndromes gripais.

Além das ações acima, a Prefeitura Municipal de Aracaju, juntamente com a 

Secretaria Municipal da Saúde também:

� Ampliou o atendimento nas redes de urgência e emergência (Hospital Des. Fernando 

e Franco e hospital Dr. Nestor Piva);

Ÿ Ampliou os leitos de retaguarda – Covid-19;

  Hospital Universitário (HU): 05 leitos;

  Hospital São José (HSJ): 20 leitos;

  Hospital Santa Isabel: 15 leitos pediátricos;

  Hospital de Campanha: 152 leitos (capacidade instalada) / 60 ativos.

Ÿ Criou a Central de Regulação de Leitos para o Covid-19;

Ÿ Implantou o Serviço de Apoio Psicológico Remoto;

Ÿ Realizou chamamento Público para contratação imediata de profissionais: mais 

de 200 profissionais contratados;

Ÿ Implantação do Projeto Aracaju Pela Vida: com objetivo de ampliar o monitora-

mento dos casos suspeitos ou confirmados de Covid-19;

Ÿ Implantou serviços de agendamento através do 0800;

Ÿ Aquisição de insumos e equipamentos médico hospitalares para garantir 

atendimento ao Covid-19 em Aracaju.

PROMOÇÃO DA SAÚDE (PROGRAMA ACADEMIA DA CIDADE)

O Programa Academia da Cidade completou em abril de 2020, 16 anos de implemen-

tação. Executado pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da 

Saúde, o Programa está presente em 27 bairros e visa proporcionar atividades físicas 

à população, supervisionadas por profissionais, e requalificar os espaços públicos de 

convivência e lazer, denominados pólos, com estruturas que favorecem a vivência de 

práticas corporais como ginástica, dança, caminhada, corrida, jogos, brincadeiras, 

além de palestras, oficinas, reuniões e serviços de orientação nutricional, prescrição 

de exercícios e avaliação física.

A atividade física feita de maneira regular e moderada melhora o sistema imunológi-

co. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda fazer 30 minutos de atividade 

moderada, cinco vezes por semana.

Aracajuanos em Atividade Física com o Programa Academia da Cidade
Foto: Ascom/SMS
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Academia da Cidade x Coronavírus

O aracajuano começou a ver sua rotina mudar com as medidas de distanciamento 

social adotadas para controlar a transmissão do coronavírus (Covid-19). Os hábitos 

precisaram ser adaptados, as atividades que, antes, eram realizadas sem barreiras, 

tiveram que passar por alguns ajustes. Para quem tinha o costume de praticar 

atividades físicas, por exemplo, a quarentena impôs mudanças pontuais. Com 

academias fechadas e o acesso muito restrito à rua, uma das formas de conseguir 

manter o corpo ativo é se exercitando em casa, e isso é possível e necessário.

Neste sentido, de forma criativa e planejada, a Prefeitura de Aracaju utilizou a internet 

para continuar auxiliando a população a exercitar o corpo através das aulas online do 

Programa Academia da Cidade. 

Ÿ Promover o bem social, a efetivação de direitos e fortalecimento da 

cidadania.

O SUAS é um sistema público que organiza, de forma descentralizada, os serviços da 

Assistência Social no Brasil. Instituído para garantir proteção à família, maternidade, 

infância, adolescência e velhice, visando à redução de danos e prevenção de vulnera-

bilidades e risco social, organiza suas ações através da Proteção Social Básica e da 

Proteção Social Especial.

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS

A Proteção Social Básica tem por objetivos a prevenção de situações de risco, por 

meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de 

vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação, ausência de renda, acesso 

precário ou nulo aos serviços públicos e da fragilização de vínculos afetivos, discrimi-

nações etárias, étnico-raciais, de gênero ou por deficiência, entre outras. As famílias e 

as pessoas nesta situação são atendidas através do PAIF - Proteção e Atendimento 

Integral à Família e SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF

Oferecido em todos os Centros de Referências da Assistência Social (CRAS), tem a 

finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, fortalecer os vínculos 

familiares e comunitários, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na 

melhoria de sua qualidade de vida. 

O PAIF tem operacionalizado suas ações através dos atendimentos individualizados, 

onde é possível levantar a demanda das famílias em situação de vulnerabilidade.

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV

É um serviço da Proteção Social Básica do SUAS, ofertado de forma complementar ao 

Material de Divulgação

Execução de Aula Virtual
Foto: Ascom/SMS
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trabalho social com famílias que é realizado por meio do Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral às Famílias (PAIF). Realiza atendimentos em grupos, subdividi-

dos por ciclos de vida, possuindo um caráter preventivo e proativo, pautado na defesa 

e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos 

usuários, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento 

das vulnerabilidades sociais, desenvolvimento da autonomia dos usuários e para os 

fortalecimentos dos vínculos familiares e comunitários. Desta forma, afiança as 

seguranças de acolhida e de convívio familiar e comunitário.

O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos atende, por ano, aproximada-

mente dez mil pessoas distribuídas por faixas etárias.

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS

A Proteção Social Especial, de caráter protetivo, é composta de ações voltadas para 

famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados e os vínculos familiares e 

comunitários estão fragilizados ou foram rompidos, como: violência domésti-

ca/intrafamiliar; adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em 

meio aberto: Liberdade Assistida – LA e Prestação de Serviços à Comunidade – PSC; 

crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil; população de rua, entre 

outras.  As ações de Proteção Social Especial são dividas em Média e Alta 

Complexidade, dependendo da situação apresentada e do público atendido.

Serviços Executados na Proteção Social Especial de Média Complexidade

No âmbito da média complexidade a Secretaria Municipal da Família e da Assistência 

Social – Semfas, dispõe de quatro Creas, quatro abrigos municipais, quatro casas 

lares, um Centro Dia, um Centro Pop e um serviço de acolhimento institucional na 

modalidade casa de passagem.

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – PAEFI

Serviço de orientação e acompanhamento de famílias que possuem um ou mais 

indivíduos em situação de vulnerabilidade, como ameaça ou violação de direitos. O 

objetivo é preservar e fortalecer os vínculos familiares e com a comunidade.

Serviço Especializado em Abordagem Social no CREAS

Este serviço identifica nos territórios a incidência de exploração do trabalho infantil, 

exploração sexual de crianças e adolescentes, pessoas em situação de rua, dentre 

outras. Com essas informações, são realizados diagnósticos que contribuem para a 

inserção de famílias e ou pessoas na rede de serviços socioassistenciais do município.

Serviço Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua – 

Centro POP

O Centro POP é responsável pelo atendimento individual e coletivo especializado à 

população que utiliza as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência. Oferta 

escuta qualificada para análise das demandas, espaço para guarda temporária de 

pertences, higiene pessoal, alimentação, acesso à documentação civil, inscrição no 

Cadastro Único para programas sociais, desenvolvimento de oficinas socioeducativas 

Fonte: Semfas/PMA

Famílias Acompanhadas - PAEFI
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e encaminhamentos diversos para a rede socioassistencial e demais políticas 

públicas.

Desde a decretação de isolamento social, em 18 de março de 2020, o Serviço de 

Abordagem Social e o Centro Pop têm envidado esforços para identificação da 

população em situação de rua, especialmente dos moradores de rua, para encami-

nhamento para os alojamentos disponibilizados pela Semfas, bem como demais 

encaminhamentos necessários. Só em 2020, mais de 1.800 pessoas em situação de 

rua foram atendidas no Centro Pop, destas 46% correspondem a usuários de drogas 

ilícitas, 35% migrantes e 19% pessoas com transtorno mental.

Serviços Executados na Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Prestam estes serviços: Unidades de acolhimento para crianças e adolescentes: 

Abrigo Caçula Barreto, Abrigo Sorriso e quatro 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:

Proteção integral de crianças e adolescentes sob medida protetiva de acolhimento 

institucional, de acordo com os princípios estabelecidos no Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, encaminhados pelo conselho tutelar, ou juizado da infância e da 

juventude.

O município de Aracaju vem trabalhando na reinserção familiar e inserção em família 

substituta, a fim de diminuir o tempo de permanência de crianças e adolescentes nas 

unidades.

Acolhimento Institucional Para Crianças e Adolescentes – Casa Lar:

A Casa Lar direciona 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.

Possui a estrutura de uma residência privada, fica localizada em áreas residenciais da 

cidade e segue o padrão socioeconômico da comunidade onde estiver inserida.

TRANSFERÊNCIA DE RENDA E BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

Benefícios destinados ao atendimento a indivíduos ou famílias com impossibilidade 

de arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências sociais, cuja 

ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção da vida social do indivíduo e/ou 

família. São usuários atendidos e ou acompanhados pela Proteção Básica, Proteção 

Especial de Média e Alta Complexidade. 

Cadastro Único/Programa Bolsa Família 

O Programa Bolsa Família – PBF é um Programa de transferência condicionada de 

renda que beneficia famílias pobres e extremamente pobres, inscritas no Cadastro 

Único.

Fonte: Semfas/PMA
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Benefício de Prestação Continuada– BPC

O BPC é um benefício individual, não vitalício e que garante o pagamento mensal de 

um salário mínimo a pessoa idosa, com 65 anos ou mais, e a pessoa com deficiência 

de qualquer idade com impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 

intelectual e sensorial, que comprovem não possuir meios para prover a própria 

manutenção nem de tê-la provida por sua família.

Até outubro de 2020, 20.485 pessoas receberam o BPC, sendo 13.272 pessoas com 

deficiência e 7.213 idosos.

Auxilio Emergencial – AE

Diante da pandemia da Covid-19 que assolou o país, em abril de 2020, o Governo 

Federal publicou, no dia 2 de abril, a Lei nº 13.982/2020 que instituiu medidas 

excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o período de calamidade 

pública.

A referida lei dispõe sobre parâmetros adicionais de caracterização da situação de 

vulnerabilidade social para fins de elegibilidade do benefício de prestação continuada 

BPC, e estabelece medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas durante 

o período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância interna-

cional decorrente da Covid-19.

Entre as medidas adotadas, o Auxílio Emergencial foi  destinado a cidadãos maiores 

de 18 anos sem emprego formal, mas que estão na condição de trabalhadores 

informais, microempreendedores individuais ou contribuintes da Previdência Social e 

as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, como também as  inseridas no 

Cadastro Único que se encontravam dentro dos critérios estabelecidos pelo Governo 

Federal.

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

O município de Aracaju tem valorizado e desenvolvido projetos e ações que viabilizam 

à população que se encontra em estado de pobreza e extrema pobreza (usuários do 

CadÚnico) o acesso universal à alimentação adequada e saudável, valorizando as 

diferentes faces da cultura alimentar, promovendo assim a Segurança Alimentar e 

Nutricional, com viés na Inclusão Produtiva. 

Durante a gestão, a Gerência de Segurança Alimentar e Nutricional (GESAN), desen-

volveu atividades que garantissem o Direito Humano à Alimentação Adequada aos 

usuários dos equipamentos socioassistenciais através da oferta regular de alimen-

tos, atividades de educação alimentar e nutricional e dando continuidade às hortas 

urbanas agroecológicas do Projeto Cultivando Cidadania. Alimentação de qualidade e 

em quantidade suficiente são princípios norteadores da Segurança Alimentar e 

Nutricional.

Cestas Básica para serem entregues às famílias
Foto: Ascom/SMS
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Foram realizadas também atividades de capacitação com a equipe de manipuladores 

de alimentos dos equipamentos da alta complexidade e ação de educação alimentar e 

nutricional no Centro Dia com os usuários. 

A partir de 17 de março de 2020, algumas atividades precisaram ser adaptadas ou 

suspensas, devido à Covid-19, que foi o caso do Projeto Cultivando Cidadania. 

Com as medidas de isolamento em vigor, foram abertos alojamentos temporários 

para pessoas em situação de rua desde o mês de abril. O fornecimento de alimento 

aos acolhidos acontece por meio de alimentação preparada (tipo quentinha) no café 

da manhã, almoço e jantar e são fornecidos lanches, como frutas, biscoitos, leite, 

achocolatado, suco, entre outros. O fornecimento da alimentação ocorre por meio de 

empresa contratada pela Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado, através 

do Restaurante Popular Padre Pedro.

Durante a pandemia, a GESAN fez parte das ações de entrega de cestas básicas aos 

usuários cadastrados no CadÚnico aos terreiros. Foi analisada a qualidade dos 

alimentos e houve acompanhamento das entregas. Houve também o fornecimento 

de alimentação 

preparada (tipo 

q u e n t i n h a )  e 

lanches para as 

famílias do Largo 

da Aparecida, que 

por conta da cheia 

d o  r i o  P o x i m , 

precisaram sair 

das suas casas e 

foram acolhidos 

em um hotel.

POLÍTICAS DE GARANTIAS DE DIREITOS HUMANOS

A Diretoria de Direitos Humanos – DDH da Semfas foi criada com o objetivo de atuar 

transversalmente nas mais diversas políticas municipais com intuito de garantir a 

promoção, proteção e defesa dos direitos humanos. Especificamente, a diretoria atua 

nos seguintes segmentos/áreas: Política de Direitos Humanos da Mulher; Políticas de 

Promoção da Equidade (com foco nas questões de Igualdade Racial e População 

LGBTI+) e Políticas de Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência.

Promoção da Política para Pessoa com Deficiência

Na capital sergipana, a Prefeitura de Aracaju atua em conjunto com o Conselho 

Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPcD), órgão paritário compos-

to por membros da sociedade civil e do Poder Executivo Municipal, para promover, 

defender e garantir os direitos de aracajuanos com diferentes tipos de deficiência.

A Prefeitura de Aracaju realiza eventos inclusivos que visam conscientizar a popula-

ção e promover inclusão de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos 

espaços públicos e privados, com autonomia e inclusão social no município de 

Aracaju. São exemplos destas ações:

Ÿ Projeto "Incluir Pela Diversidade" - Ações de estímulo à inclusão de PcD nos 

serviços públicos municipais;

Ÿ Elaboração do curso de formação em Libras Introdutório para trabalhadores do 

SUAS; 

Ÿ Promoção de eventos de visibilidade, sensibilização e conscientização dos 

direitos da PcD;

Ÿ Camarote da Acessibilidade;

Ÿ Troféu Pipiri;

Ÿ Caminhada da Acessibilidade.

Promoção de Políticas para a Mulher

Com o objetivo de vencer as desigualdades de gênero e estabelecer condições para a 
Família recebendo cesta básica em período de Pandemia     |     Foto: Sérgio Silva
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construção de políticas públicas de igualdade, a partir da impulsão de demanda das 

mulheres e de suas organizações, a Prefeitura de Aracaju  atua em projetos que 

sensibilizam a população sobre os direitos das mulheres, alertam sobre a violência e 

informam sobre a Lei Maria da Penha.

Durante a gestão, nos equipamentos da Semfas (Cras e Creas), e em ações interseto-

riais com a SMS (Notificação Compulsória, Violência Obstétrica), Semed (Papo de 

Meninas e Papo de Meninos), Semdec (Aracaju Segura e Intersetorial do Santa Maria), 

Fundat (oferta de cursos profissionalizantes), e outros parceiros, a exemplo do Ciee, 

Tear (Roda Comunitária Integrativa), SESC, CMDM, CEDM, Funcaju (Cine Debate) e 

Seit, foram ofertadas rodas de diálogo, com os temas: Lei Maria da Penha, Violência 

Doméstica, Patrulha Maria da Penha, Relacionamento Abusivo, Sororidade, Assédio, 

Igualdade de Gênero e Etnia. 

Foi realizada a formação para trabalhadores e técnicos das diversas áreas como: 

Patrulha Maria da Penha (PMP/GMA), GM do Estado, conselheiros tutelares, de 

Segurança e da Saúde, ONGs, com temas sobre a Violência contra a Mulher, Economia 

Criativa, Direitos da Criança e Adolescente, Mediação de Conflitos, dentre outros.

Promoção da Equidade

Reduzir as desigualdades sociais é uma das prioridades da gestão, garantindo o 

acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao 

atendimento das suas necessidades.

Quando falamos em Igualdade Racial, a PMA realizou ações como:

Ÿ Criação e Posse do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial - 

COMPPIR;

Ÿ Apoio na rearticulação do COMPPIR em 2020 durante a pandemia;

Ÿ Adesão ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial – SINAPIR;

Ÿ Projeto de Estruturação: A Gerência de Igualdade Racial teve o projeto “Aracaju 

Fortalecendo a Igualdade Racial” contemplado pela SEPPIR (Secretaria Nacional 

de Políticas de Promoção da Igualdade Racial). Foram adquiridos: câmera, 

datashow, telão, notebook e automóvel.

Ÿ Ciclo de Debates “SUAS: Inclusão, Respeito e Diversidade”: Evento de instru-

mentalização dos trabalhadores da Semfas; 

Ÿ Parceria com a Coordenação de Promoção de Igualdade Racial do Ministério 

Público do Estado de Sergipe para realização de formação sobre racismo e 

violência.

Ÿ Projeto “Benguela: Meninas Negras Contam Suas Histórias”: objetivo sensibili-

zar adolescentes matriculados no 8º ano da rede de ensino público municipal, 

sobre o racismo e suas formas de enfrentamento

Ÿ Projeto Lápis de Cor: espaço de diálogo com as crianças sobre como o racismo se 

apresenta no cotidiano.  

Ÿ Projeto Aracaju Sem Racismo (aprovado Edital SINAPIR) prevê realizar de 2020 

até 2021: oficinas de Sensibilização e Formação sobre Racismo Institucional, 

envolvendo 500 trabalhadores/as da Prefeitura Municipal de Aracaju, com carga 

horária de 30 horas/aula; um Curso de Formação em História Africana, Afro-

brasileira e Afro-sergipana para 200 professoras e professores da Rede 

Municipal de Educação, com carga horária de 80 horas/aula; oficinas de forma-

ção em produção audiovisual para 300 jovens negros, de 15 bairros de Aracaju, 

sendo 20 por localidade, com carga horária de 30 horas/aula. 

Ÿ Assessoria à campanha contra o genocídio da população negra, do Fórum de 

Entidades Negras de Sergipe, e na elaboração do projeto vencedor do Edital 

Enfrentando o Racismo a Partir da Base – Fortalecimento Institucional e 

Mobilização para Defesa de Direitos, do Fundo Brasil de Direitos Humanos, em 

2020. O referido Edital  tem apoios da Fundação Ford, do Instituto Ibirapitanga e 

da OpenSocietyFoundations.

Quando o assunto é LGBTI+, a ações foram: 

Ÿ Acompanhamento de lésbicas, gays, bissexuais e intersex em suas demandas 
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por garantia de direitos;

Ÿ Inserção da população LGBTQIA+ no CadÚnico e em programas sociais: Bolsa 

Família, IDJOVEM, auxílio moradia; 

Ÿ Apoio e acompanhamento de pessoas trans no processo de retificação de nome 

e gênero;

Ÿ Realização de Eventos de Sensibilização, visibilidade e conscientização sobre os 

direitos da população LGBTQIA+;

Ÿ Apoio na realização das Paradas do Orgulho LGBTQIA+, seminários, palestras.

OBSERVATÓRIO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

O Observatório Social é um projeto, coordenado pela Secretaria Municipal da Família e 

da Assistência Social, cujo objetivo geral é organizar, produzir e disseminar dados e 

informações sobre a realidade socioterritorial do município de Aracaju. 

Para tal, o Observatório Social adota como método ou prática de Trabalho a interdisci-

plinaridade, que busca agregar quatro grandes áreas do conhecimento: Geografia, 

Economia, Estatística e Cartografia, tendo como essência para produção de análises 

sociais, o uso da estatística, e georreferenciamento aplicados ao desenvolvimento 

social do município. 

Ele surge juntamente com a necessidade de construir um modelo de gestão da 

informação, no âmbito municipal, no sentido de consolidar as iniciativas focadas no 

atendimento às demandas sociais dos cidadãos e na significativa melhoria dos 

processos da gestão pública, em especial aqueles que objetivem a prestação de 

informações e melhor comunicação. Destacaram-se as seguintes ações:

Ÿ  Banco de dados CadÚnico modelado em software estatístico; 

Ÿ Atualização do IVD – Índice de vulnerabilidade por bairro de Aracaju (base de 

dados do CadÚnico); 

Ÿ Mapa dos bairros prioritários do Plano de enfrentamento às violências; 

Ÿ Mapeamento dos serviços e equipamentos da Assistência Social, Educação e 

Saúde; 

Ÿ Construção em parceria com Universidade Federal de Sergipe do “Índice 

multidimensional da pobreza” para Aracaju; 

Ÿ Análise espacial da “concentração de crianças de zero a seis anos” em situação 

de pobreza e extrema pobreza no município para o programa Primeira Infância; 

Ÿ “Concentração da população negra” de Aracaju (artigo e mapa da concentração 

em Aracaju).

Ÿ Garantir o acesso e a qualidade da aprendizagem

EDUCAÇÃO INFANTIL: ACESSO, DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM

Ter acesso à educação é direito do cidadão, e garanti-lo a todos é o princípio da 

universalização do ensino. Desde modo, a administração municipal tem investido na 

expansão do acesso à educação infantil na rede municipal de ensino.

Ampliar as vagas nas unidades escolares da rede municipal de ensino foi um dos 

compromissos da gestão que, a partir do trabalho desenvolvido pela Secretaria 

Municipal da Educação (Semed), nos últimos anos, ampliou em quase 52% a oferta de 

vagas na educação infantil para atendimento de crianças de zero a três anos de idade.

Os números positivos são resultados de investimentos planejados em projetos de 

construção, reforma e ampliação de unidades escolares. O município de Aracaju conta 

com 46 unidades de educação infantil.

Desenvolvimento da Educação Infantil

Segundo dados do Censo Escolar 2020 - MEC/INEP, a rede municipal de ensino de 

Aracaju vem ampliando a oferta na educação infantil. Essa ampliação se deu pela 

realização do reordenamento de espaços para atendimento a essa modalidade de 

ensino.
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Das 8.333 matrículas realizadas no ano de 2020 para a Educação Infantil, 2.911 

foram de creches e 5.422 da Pré-Escola.

 

Formação Continuada para público da Educação Infantil

Para melhorar a qualidade do atendimento, algumas ações foram desenvolvidas 

durante a gestão:

Ÿ Realização do Fórum de Educação Infantil e Direitos Humanos; 

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

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

na primeira infância”; 

Ÿ Desenvolvimento de Encontros dos Grupos de Estudo com os Coordenadores 

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

escola; 

Ÿ Encontro com Cuidadores de creches;

Ÿ  Jornada Pedagógica da Educação Infantil;

Ÿ  Encontros On-line no período da pandemia, abordando diversos temas;

Ÿ  Ciclo de formação continuada para professores (as) da sala regular, professores 

(as) da sala de recursos, suportes pedagógicos, diretores (as) e coordenadores 

(as).

Desenvolvimento do Ensino Fundamental

O Ensino Fundamental tem como objetivo a formação básica do cidadão, conforme 

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

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

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

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

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

finais, de 11 a 14 anos.
Fonte: Semed/PMA

Fonte: Semed/PMA
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Ações se efetivaram durante a gestão, para a consolidação da qualidade de ensino 

ofertado e melhoria na aprendizagem, a saber:

Ÿ Encontros para discussão dos indicadores educacionais da rede municipal;

Ÿ  Realização de Avaliações Diagnósticas da Rede;

Ÿ  Estudos para a Base Nacional Comum Curricular - BNCC e Elaboração do 

Currículo da Rede;

Ÿ  Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC);

Ÿ  Seminário Travessias do Ensinar e Aprender.

DIREITOS DE APRENDIZAGEM COMO DIREITO HUMANO

Alfabetizando

Para erradicar o número de analfabetos absolutos e funcionais no município de 

Aracaju, foi criado o projeto Aracaju Alfabetiza.

A política de alfabetização aos cidadãos que ingressam no projeto é de acelerar os três 

anos iniciais do Ensino Fundamental, em um período de 200 dias letivos, com três 

horas diárias de estudos, totalizando a carga horária de 600 horas, obtendo-se um 

percentual significativo de aprovação com qualidade e competência. Além da 

alfabetização, esta ação, em parceria com a Fundat, busca oportunizar formação para 

o mundo do trabalho, a exemplo de noções de informática, bem como outras forma-

ções para uma cidadania empreendedora.

Jovens e Adultos em sala de aula.     |     Foto: André Moreira

Nos últimos quatro anos, foram realizadas 12.467 matrículas para o Ensino para 

Jovens e Adultos – EJA.

Programa Educação Especial 

Incentivar uma reflexão sobre os sujeitos do saber e das comunidades – suas origens, 

identidades, expectativas e modos de se expressar em seus respectivos contextos 

sociais.      

Fonte: Semed/PMA
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Com o intuito de dar visibilidade às demandas por políticas públicas educacionais, 

despertando o interesse pelos temas da diversidade e desenvolvendo a empatia 

através da semeadura de valores como cooperação mútua, tolerância, respeito e 

solidariedade, fez com que a gestão desenvolvesse ações e os projetos voltados para 

as políticas educacionais para a diversidade.

Destinados ao corpo discente, buscando incidir sobre vulnerabilidades que dificultam 

o acesso e a permanência na escola, com vistas à redução das desigualdades educaci-

onais, tendo como eixo norteadores:

Direitos Humanos: desenvolver práticas educativas e projetos pedagógicos que 

visem à consolidação da Educação para os Direitos Humanos como uma prática 

cotidiana na sala de aula e no ambiente escolar como um todo;

Educação das Relações Étnico-Raciais: implementar ações e projetos que objetivem 

auxiliar a equipe pedagógica no processo de implementação das Leis 10639/03 e 

11.645/2008 nas escolas, tornando o ensino da história dos africanos, afrodescentes 

e indígenas uma realidade consolidada;

Educação para as Relações de Gênero: subsidiar a prática pedagógica quanto a 

gênero e diversidade sexual, para combater o preconceito e a exclusão verificados nas 

escolas;

Educação Ambiental: auxiliar as unidades de ensino na superação da mentalidade 

educacional excessivamente antropocêntrica, na tentativa de despertar a consciência 

de que cada indivíduo – e cada comunidade – são parte de um meio ambiente, 

chamando a atenção de todos para a necessidade do desenvolvimento sustentável;

Promoção da Saúde: atuar através do Programa Saúde na Escola, promovendo a 

avaliação das condições de saúde do alunado, assim como diversas ações educativas 

a fim de que os indivíduos saibam identificar sintomas e adotar hábitos para alcançar 

um estado de saúde física, mental e social;

Enfrentamento à Violência: atuação na prevenção e na proteção em casos de 

violências praticadas ou percebidas nas unidades de ensino.

 

Indicadores Educacionais

Os indicadores educacionais atribuem valor estatístico à qualidade do ensino, 

atendo-se não somente ao desempenho dos alunos, mas também ao contexto 

econômico e social em que as escolas estão inseridas. Eles são úteis principalmente 

para o monitoramento dos sistemas educacionais, considerando o acesso, a perma-

nência e a aprendizagem de todos os alunos. Dessa forma, contribuem para a criação 

de políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade da educação e dos 

serviços oferecidos à sociedade pela escola.

Fonte: http://portal.INEP.gov.br/indicadores-educacionais, 2020
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MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

FORMA SUSTENTÁVEL

Um ambiente bem mais adequado para potencializar a capacidade cognitiva dos 

estudantes, ampliar as possibilidades de adoção de novas didáticas e metodologias 

educacionais e garantir maior conforto na relação ensino aprendizagem.

Garantir o bom funcionamento das unidades escolares e também ampliar a oferta de 

vagas na rede municipal de ensino é prioridade da Prefeitura de Aracaju. Durante a 

gestão, todas as escolas da rede municipal foram contempladas com algum tipo de 

serviço de manutenção ou reforma para adequação ou ampliação das dependências 

escolares. 

Construção de novas escolas

E não para por aí. A zona Sul de Aracaju ganhará mais três unidades escolares, com 

recursos do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos da 

Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância) e, também com recursos 

próprios, estão sendo construídas duas escolas de Educação Infantil: uma no bairro 

Farolândia e outra no bairro Santa Maria. 

No Santa Maria, a escola de Educação Infantil atenderá cerca de 300 crianças de duas 

das comunidades mais vulneráveis da capital: o Santa Maria e o 17 de Março, zerando 

o déficit de creches na localidade, um investimento de cerca de R$3,5 milhões.

Com padrão arquitetônico definido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE), a escola será dividida em dois blocos. O bloco A contará com hall; 

secretaria; sala de professores/reuniões; direção; almoxarifado; sanitários acessíveis 

para adultos, masculino e feminino; lactário; área para preparo de alimentos (mama-

deiras e sopas); duas salas de atividades para creche, com atendimento às crianças de 

0 a 11 meses; dois fraldários; sala de amamentação; solário; sanitários P.N.E infantil; 

copa; lavanderia; rouparia; vestiários masculino e feminino; refeitório; cozinha; 

despensa; varanda e pátio de serviço.

O bloco B compreenderá duas salas de atividades para atendimento às crianças de 1 

ano a 1 ano e 11 meses; dois sanitários infantis; duas salas de atividades para as 

crianças de 2 a 3 anos e 11 meses; um sanitário P.N.E infantil; dois solários; sala 

multiuso; quatro salas da pré-escola (crianças de 4 a 5 anos e 11 meses); dois 

sanitários infantis, masculino e feminino; dois sanitários de professores, masculino e 

feminino e um depósito. Além disso, o prédio possuirá acesso independente, com 

guarita, praça, estacionamento com capacidade para 35 veículos, pátio coberto e 

playground.

Já na Farolândia, serão investidos cerca de R$ 2,6 milhões na construção da unidade 

de ensino infantil, fruto de um convênio com o Governo Federal, também por meio do 

Proinfância. A escola contará com uma área de 2.400 m² e dez salas de aula, refeitório, 

copa, cozinha, horta, lactário e playground, numa área construída de 950 m², para o 

atendimento à creche e pré-escola (crianças de 0 a 5 anos). A unidade também terá 

capacidade para atender até 300 alunos. 

Também no 17 de Março, está sendo edificada a estrutura da primeira Emef em 

tempo integral do município. Construída com recursos próprios, a obra está sendo 

realizada no bairro Santa Maria, no mesmo complexo onde já está funcionando o novo 

Centro de Referência da Assistência 

Social (Cras) e onde funcionará a 

nova Emei, localizado na Avenida 

Alexandre Alcino.

Construção da 1ª Escola
Municipal em Tempo Integral
Foto: Marcelle Cristinne
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Com um investimento de mais de 4 milhões, em recursos próprios, a Emef terá 12 

salas de aula, um laboratório de ciências, uma sala de vídeo, uma sala de dança, uma 

sala de música, uma sala de recursos multifuncionais, biblioteca, refeitório, banheiros 

adaptados, redário e quadra poliesportiva coberta.

O trabalho vai continuar. Todas as obras iniciadas serão concluídas em 2021 para 

buscar alcançar as metas de ampliação das vagas e também de propiciar estruturas 

mais modernas e eficazes nas escolas, priorizando os estudantes e professores, 

dando mais qualidade à educação pública municipal.

Com um investimento de mais de R$ 4 milhões, em recursos próprios, a Emef terá 12 

salas de aula, um laboratório de ciências, uma sala de vídeo, uma sala de dança, uma 

sala de música, uma sala de recursos multifuncionais, biblioteca, refeitório, banheiros 

adaptados, redário e quadra poliesportiva coberta.

O trabalho vai continuar. Todas as obras iniciadas serão concluídas em 2021, para 

buscar alcançar as metas de ampliação das vagas e também de propiciar estruturas 

mais modernas e eficazes nas escolas, priorizando os estudantes e professores, 

dando mais qualidade à educação pública municipal.

COMUNIDADE EDUCADORA: AMPLIANDO OS TERRITÓRIOS DE APRENDIZAGEM

Ensinar e aprender com amor é mais fácil. E por mais que soe estranho pensar em 

afeto numa relação institucional, é isso que o programa Comunidade Educadora, 

busca estimular. Na prática, o programa serve como uma linha mestra, que coordena 

propostas já existentes na própria Educação com os de outras secretarias (como 

Saúde e Assistência), bem como com ações de outros atores sociais, a exemplo do 

Conselho Tutelar. Tudo isso tendo em mente que a prática educativa não está desco-

lada dos saberes e culturas da própria comunidade, facilitando na criação de novos 

laços.

O objetivo é colocar todo o território, toda a região na qual a escola está inserida, para 

atuar em função da educação, mas, uma educação que vá além das questões pedagó-

gicas, que alcance a saúde, a cidadania, que dê às pessoas um sentido de pertenci-

mento.

Programas e Projetos Desenvolvidos para Educação Municipal

Projeto Hoje tem Histórias: Não é preciso um espaço específico ou grandes estrutu-

ras, basta uma boa história. De repente, os olhos se fixam e o corpo fica quase que 

imóvel, com toda a atenção voltada para os sons, gestos e personagens tirados dos 

contos. Em apenas alguns minutos, meninos e meninas são transportados para o 

mundo da imaginação, onde uma folha de papel ganha vida, uma árvore conversa com 

uma coruja ou uma nuvem carregada de chuva pode falar com o rio, tudo isso em um 

Comunidade Educadora     |     Foto: Walter Martins
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só lugar, na escola. É basicamente assim que acontece o projeto “Hoje tem Histórias”, 

desenvolvido pela Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Educação 

(Semed) em creches e Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis) da capital.

Projeto Aula Digital: O Aula Digital atua em Aracaju oferecendo, além da formação a 

professores, conteúdos pedagógicos 

digitais, equipamentos tecnológicos e 

acompanhamento escolar. O projeto 

é mais um passo dado na construção 

da cidade inteligente, se soma à 

instalação da fibra ótica em todas as 

unidades de ensino da rede munici-

pal, com internet de alta velocidade; e 

à implantação da Matrícula Online.

Professora contando histórias de forma lúdica     |     Foto: Silvio Rocha

Notebooks e Tablets do Projeto Aula Digital     |     Foto: Marcelle Cristinne Professores atuando no auxilio aos Alunos no período da pandemia
Foto: Silvio Rocha

Projeto Reforço Escolar: Direcionado para os alunos que apresentam dificuldades de 

aprendizagem, sobretudo quanto à alfabetização. Esse projeto busca melhorar a 

aprendizagem dos alunos no desenvolvimento de competências em leitura, escrita e 

matemática, contribuindo assim para o sucesso deles na trajetória escolar, de modo a 

evitar a retenção no final do ano letivo e assegurar, sobretudo, a aprendizagem.

Projeto Pega Visão: o projeto reúne os alunos das escolas do município para conver-

sar sobre situações de vulnerabilidade, como depressão, machismo, gravidez na 

adolescência e outros temas relacionados ao cotidiano dos estudantes.

A Escola diante da Pandemia do Covid-19

Em meio à pandemia de covid-19, a Prefeitura de Aracaju atuou, diuturnamente, para 

garantir aos alunos da rede municipal de ensino toda a assistência necessária diante 

da suspensão das aulas presenciais. Esse trabalho envolve desde a distribuição dos 

kits de alimentação escolar, até mesmo a entrega de atividades para a manutenção 

do ensino que acontecia à distância.

Neste sentido, a Secretaria Municipal da Educação (Semed) ofertou aos alunos da 

rede municipal opções acessíveis para manter o conteúdo escolar em dia, de modo a 

não haver prejuízo decorrente da suspensão temporária das aulas presenciais. 

 

Para isso, a Prefeitura investiu na 

estruturação do portal A Escola Vai 

Até Você, ferramenta que disponibili-

za conteúdos pedagógicos qualifica-

dos e suporte de professores que 

atuam como monitores para esclare-

cer dúvidas. No portal, o acesso é 

diferenciado por segmento: alunos, 

professores e família; e apresenta 
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conteúdos para esses três públicos, além de conter orientações sobre como trabalhar 

as atividades remotas não presenciais.

Outra iniciativa adotada pela Semed foi a oferta do Reforço Pedagógico, que é um 

canal para que os alunos tirem suas dúvidas sobre as atividades realizadas em casa, 

utilizando a internet ou o telefone. O atendimento é realizado das 8h às 12h e das 13h 

às 17h, através de um chat, que pode ser acessado no portal A Escola Vai Até Você, e 

também pelo telefone, tudo prático e didático.

Aulas Transmitidas na TV Câmara: Iniciadas em agosto de 2020 e resultado da 

parceria entre a Câmara Municipal de Aracaju (CMA) e a Prefeitura de Aracaju, as aulas 

aos estudantes do Fundamental (anos finais) da rede municipal de ensino acontecem 

de segunda a sexta, das 9h às 12h, e são transmitidas na TV Câmara Aracaju, no canal 

5.3.

Com o intuito de ampliar ainda mais o acesso à educação e manter o ensino regular no 

período de pandemia, a Prefeitura levou as atividades pedagógicas aos alunos. 

Inicialmente, essas atividades eram entregues de forma espontânea, no entanto, 

desde o dia 20 de julho, com a assinatura da portaria n° 127/2020, o início do envio 

das atividades não presenciais foi regulamentado. 

Com a entrega dos kits de alimentação, essas atividades também têm sido entregues 

presencialmente, ou seja, ao retirar o kit nas escolas, os pais recebem também as 

atividades que devem ser entregues aos filhos como mais um reforço.

 

Assim, todas as unidades de ensino disponibilizam para os alunos conteúdos e 

atividades pedagógicas, seja de forma online ou não, que possibilitem o desenvolvi-

mento de objetivos de aprendizagem e habilidades previstas no currículo e nas 

propostas pedagógicas das instituições de ensino.

Transmissão de Aulas para Ensino Fundamental através da Tv Câmara     |     Foto: Marcelle Cristinne Mãe recebendo o Kit Alimentação e Kit Atividades Pedagógicas     |     Foto: Sérgio Silva
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3.4 - Foco Estratégico 04: 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.

Secretarias e Órgãos envolvidos: SEPLOG – SEMFAZ – SECOM – CGM

Ÿ Promover a capacitação permanente, qualificar e valorizar os(as) servido-

res(as) públicos.

ESCOLA DE GESTÃO

Criada em 2015, a Escola de Governo da Prefeitura de Aracaju tem como objetivo 

proporcionar capacitações que visam à promoção do desenvolvimento e do aprimo-

ramento das competências, dos procedimentos e das habilidades específicas dos 

servidores municipais, vislumbrando o preparo destes para uma gestão voltada para 

a qualidade social. 

Durante essa gestão, a Esgap promoveu 126 cursos para os servidores públicos do 

município. Entre os cursos ofertados Rede Siconv, Webiss, Noções de Gerenciamento 

de Projetos, Empreendedorismo, Libras, Gestão de Promoção Pública no Turismo, 

Motivação e Liderança, Direito Administrativo, Licitações e Contratos, Alta 

Performance em Liderança na Gestão Pública, Desenvolvimento Sustentável nas 

Cidades, Relações Interpessoais, Arquivamento de documentos Oficiais, Código 

Tributário Municipal, Gestão de Pessoas, dentre outros. Os cursos beneficiaram 5.696 

servidores municipais, que foram capacitados e preparados em várias áreas de 

administração pública e gestão governamental visando melhor atendimento à 

sociedade e valorização do serviço público.

SERVIDOR SAUDÁVEL

Além de capacitar os servidores para o desenvolvimento de suas competências e 

habilidades, a Prefeitura de Aracaju promoveu ações para cuidar da saúde dos 

servidores.

O Projeto Servidor Saudável, executado pela Secretaria Municipal do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (Seplog), tem como objetivo capacitar e valorizar os servidores 

públicos, além de melhorar a prestação de serviços à saúde das pessoas,  fomentar o 

acesso ao esporte, à cultura e ao lazer, e contribuir para elevar a qualidade de vida da 

população. Para isso, a Seplog contou com a parceria das secretarias municipais da 

Juventude e do Esporte (Sejesp) e da Saúde (SMS), além do Aracaju Previdência e da 

Funcaju.

Servidores em capacitação     |     Foto: Ascom/Seplog Servidores realizando Ginástica Laboral     |     Foto: Sergio Silva
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Também foram ofertadas palestras sobre 

os mais diversos temas: Esgotamento 

Burnout, Ansiedade, realizou dentro dos 

órgãos campanha de vacinação e realiza-

ção de exames rápidos, ginástica laboral, 

aferição de pressão e índices glicêmicos e 

atendimento nutricional.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS E FOMENTAR AS PARCERIAS PÚBLICO 

PRIVADAS (PPPS)

A captação de recursos por parte da administração municipal tem se tornado algo 

extremamente relevante, devido às crescentes demandas da população e os investi-

mentos necessários para execução dos projetos previstos no Planejamento 

Estratégico 2017/2020. Tais investimentos, ligados fundamentalmente ao cresci-

mento e desenvolvimento do município, fazem como central a busca por alternativas 

de recursos para complementar as receitas do município.

Para o aprimoramento contínuo do Planejamento Estratégico 2017/2020, foi 

elaborado um portfólio de projetos, que tem como um deles a Captação de Recursos 

Externos e Fomentar as Parcerias Público Privadas. Estes projetos buscam garantir a 

excelência na prestação de serviços públicos e gestão orientada para resultados e 

para inovação e assegurar o protagonismo do município na Gestão e nas Políticas 

Públicas.

Captação de Recursos Internos e Externos

A magnitude dos projetos previstos no Planejamento Estratégico 2017/2020 fez 

com que fossem multiplicados os esforços para viabilizar a captação de recursos 

destinados à execução dos respectivos projetos. 

Nesta perspectiva, a Assessoria de Captação de Recursos – Ascap buscou diariamen-

te oportunidades de captação de recursos através das fontes oficiais do Governo 

Federal, dentre eles: Sistema de Convênios (Siconv); Diário Oficial da União (DOU); 

sites dos Ministérios e das instituições financeiras; organismos nacionais e internaci-

onais.

De 2017 a 2020, foram repassados aos órgãos municipais 72 programas disponíveis 

na Plataforma Mais Brasil e aptos para o município de Aracaju, nos quais foram 

cadastradas 83 propostas.

Ÿ Garantir o equilibrio das contas públicas, o controle e a eficácia e eficiên-

cia na aplicação dos recursos.

AMPLIAÇÃO DE RECEITAS PRÓPRIAS DA PMA

O IPTU é a segunda maior fonte de arrecadação da Prefeitura, atrás apenas do 

Imposto Sobre Serviços (ISS), por isso é extremamente importante para financiar as 

ações municipais. Os recursos desse tributo financiam o desenvolvimento da cidade, 

bem como elevar a qualidade dos serviços públicos prestados.

Em conformidade com o que está apresentado no Portal da Transparência, 56% das 

receitas correntes de Aracaju são oriundas da arrecadação própria, de impostos, 

taxas e contribuições recebidas pela Prefeitura; 21% vêm das transferências feitas 

pelo Estado, tendo o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 

como a principal delas; e 23% originam-se do Governo Federal, com o Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM) sendo a maior.

Cartaz Servidor Saudável
Arte: Ascom Seplog



Além dos programas, foram identificadas outras oportunidades, a exemplo de 

prêmios, programas, editais, concursos de seleção de projetos e de boas 

práticas, disponibilizados em sites diversos. 

Em 2020, fruto de uma das oportunidades repassadas, a Prefeitura Municipal 

de Aracaju, representada pela Seplog, foi classificada entre as finalistas no 24⁰ 

Concurso Inovação no Setor Público, promovido pela Escola Nacional de 

Administração Pública (Enap), com o projeto Otimização de Processos na 

Prefeitura Municipal de Aracaju.

Cabe destacar ainda que o Município de Aracaju está concorrendo à Metodologia 

para Avaliação de Maturidade em Smart City, promovido pelo Banco 

Internacional de Desenvolvimento (BID)

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. 

Para o controle das transferências voluntárias da União, o Governo Federal 

instituiu a Plataforma Mais Brasil, ferramenta que permite eficiência, agilidade, 

e, especialmente, maior transparência ao processo de liberação de recursos 

para estados, municípios e organizações não-governamentais, garantindo uma 

melhor gestão do dinheiro público com foco na geração de resultados para os 

cidadãos de todo o país.

Propostas Cadastradas de Transferências Voluntárias

No âmbito das transferências voluntárias, o município de Aracaju apresentou 83 

propostas, no período de 2017 a 2020, das quais seis foram cadastradas em 2020, de 

acordo com a representação no gráfico. 
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No tocante à situação das 83 propostas cadastradas, 26 (31,33%) foram enviadas 

para análise, 22 (26,51%) estão em execução, 5 (6,02%) enviada a prestação de contas 

para análise, 3 (3,61%) foram aprovadas, 3 (3,61%) cadastradas e não analisadas até o 

momento, 3 (3,61%) em análise pelo órgão concedente, 1 (1,2%) complementada em 

análise, 3 (3,61%) complementada e enviada para análise, 9 (10,84%) rejeitadas, 6 

(7,23%) rejeitadas por impedimento técnico, 1 (1,2%) cancelada e 1 (1,2%) teve o 

convênio anulado. Em 2020, das seis propostas cadastradas, quatro estão em 

execução, uma foi rejeitada e uma encontra-se em análise.

Instrumentos Aprovados de Emendas Parlamentares 

No período de janeiro de 2017 a novembro de 2020, foram celebrados 28 instrumen-

tos jurídicos entre a União Federal e o Município de Aracaju, dos quais 15 são proveni-

entes de emendas parlamentares individuais e de bancada.     

Propostas Cadastradas: Transferências Voluntárias

Fonte: http://plataformamaisbrasil.gov.br/     |     *Dados Dezembro/2020
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Operação de Crédito

Os empréstimos representam uma fonte de recursos reembolsáveis, portanto, 

onerosos, que deverão ser pagos a longo prazo. A Prefeitura Municipal de Aracaju 

tem-se utilizado de empréstimos para execução dos seus projetos, em complemento 

às suas disponibilidades financeiras e/ou transferências (não onerosas) obtidas junto 

à União Federal.

Entre 2017 e 2020, a Prefeitura contratou vários empréstimos que totalizam cerca de 

R$ 201,7 milhões. A contrapartida correspondente a estas operações equivale a 

aproximadamente R$ 9,9 milhões, do que se conclui que o conjunto dessas obras 

demandará um aporte financeiro total da ordem de R$ 211,6 milhões, apresentada de 

forma detalhada na tabela abaixo.

Com relação à situação dos instrumentos, 20 (71%) estão em execução, 4 (14%) foram 

enviadas as prestações de contas para análise, 2 (7%) aguardando prestação de 

contas, 1 (4%) prestação de contas em complementação e 1 (4%) convênio foi anulado.

No tocante ao tipo de despesas, 35% tem como destinação a realização de serviços, 

28% a obra, 28% destinados a aquisição de bens, 4,5% a outros tipos de despesa e 4,5% 

de tributos.

Os recursos captados por meio de transferências voluntárias totalizam cerca de R$ 

97,8 milhões, dos quais R$ 90 milhões oriundos de repasses federais e R$ 7,8 

milhões de contrapartida do município. Os repasses representam 92% dos recursos 

envolvidos, enquanto a contrapartida, 8%. Até dezembro de 2020, foram desembol-

sados aproximadamente R$ 79,2 milhões, correspondendo a 88% do repasse. O saldo 

em contas específicas desses instrumentos é aproximadamente R$ 25 milhões.

Entre os recursos empenhados, R$ 78,7 milhões referem-se a emendas parlamenta-

res, das quais R$ 1,2 milhões foram instrumentos formalizados em 2020.

Transferências Fundo a Fundo

Em 2020, o município de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju 

(Funcaju) captou R$ 4,6 milhões através da Lei Aldir Blanc, como ficou mais conheci-

da, regulamentada pelo Governo Federal. Os recursos serão destinados ao setor 

cultural, a fim de apoiar e auxiliar os trabalhadores da cultura atingidos pela pandemia 

do coronavírus.

Dentre outras oportunidades repassadas aos órgãos, o município de Aracaju, por 

meio da Secretaria Municipal da Família e Assistência Social (Semfas), em 2018, foi 

vencedor no Prêmio Progredir - Região Nordeste, promovido pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social, com o Projeto Cultivando Cidadania, captando R$ 723 mil.
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Ano

2017

2018

2018

2019

2019

2019

Total

N° Contrato

0472454-69

20/00003-0

20/00004-9

0521241-42

0527395-32

0531050-52

Valor Total 

(R$)

50.000.000,00

4.689.200,00

5.000.000,00

7.455.736,80

124.702.247,00

19.768.068,17

211.615.251,97

Financiamento

(R$)

50.000.000,00

4.689.200,00

5.000.000,00

7.455.736,80

116.767.847,00

17.791.261,35

201.704.045,15

Contrapartida 

PMA (R$)

7.934.400,00

1.976.806,82

9.911.206,82

Programa

CPAC - APORTE C

EFICIÊNCIA MUNICIPAL

EFICIÊNCIA MUNICIPAL

FINISA-DESP CAP

PRÓ-MORADIA

PNAFM 3

Fontes: https://sadipem.tesouro.gov.br; https://webp.caixa.gov.br/siurb/ao/pag/index.asp

*Dados Dezembro/2020

Objeto

Contrapartida para Realização de Obras e Serviços 

decorrentes de Operação de Crédito no âmbito do 

Programa de Aceleração do Crescimento

Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos Novos

Modernização da Gestão

Reforma de Prédio da EMURB/ Infraestrutura do 

Loteamento Jardim Nice / Recuperação da Orlinha do 

Industrial e Infraestrutura ruas do Loteamento 

Expansão Siqueira Campos, Bairro 18 do Forte

Urbanização e Regularização dos Assentamentos 

Precários Comunidade Mangabeira

PNAFM Aracaju 03

Além dos empréstimos contraídos no último quadriênio, a Prefeitura manteve 

vigente seis contratos de empréstimos, que totalizam cerca de R$ 189,6 milhões, 

destinados a diversas áreas de atuação, dentre elas: mobilidade urbana, saneamento, 

habitação, infraestrutura urbana, conforme detalhado na tabela a seguir.



Governo e Administração Pública (Esgap), capacitou 72 servidores no SICONV Módulo 

A - Elaboração de Projetos e Inclusão de Propostas e 35 servidores no Módulo B – 

Execução de Contratos e Prestação de Contas. 

A capacitação teve como objetivo oportunizar aos servidores o conhecimento das 

fontes de captação de recursos, do funcionamento do sistema e da sistemática de 

acesso para o cadastro dos projetos, de modo que possam atuar na gestão de 

convênios federais desde a captação, formalização, execução e prestação de contas. 

Rede +Brasil - Elo Entidade Municipalista: Em 2020, o Município de Aracaju aderiu à 

Rede +Brasil, por meio de Acordo de Cooperação Técnica (ACT) celebrado com a União, 

via Ministério da Economia, por meio da Secretaria Especial de Desburocratização, 

Gestão e Governo Digital. O ACT contempla as seguintes ações: melhoria da gestão 

nos processos de transferências da União operacionalizadas por meio da Plataforma 

+Brasil; promoção e realização de ações de capacitação e aprimoramento e imple-

mentação de ações de comunicação e transparência. 

No decorrer dos últimos quatros anos, o Município de Aracaju, representada pela 

Seplog, por meio da Ascap, participou de 14 reuniões do Comitê Gestor da Rede 

+Brasil Elo Entidade Municipalista, as quais tiveram por objetivo debater melhorias 

na gestão de convênios, desenvolver ações conjuntas, fortalecer a comunicação e a 

transparência nas transferências voluntárias da União, além de participar do V Fórum 

Nacional das Transferências Voluntárias realizado em outubro de 2020.

Ÿ Fortalecer, qualificar e inovar o relacionamento da PMA com as pessoas

CONECTANDO GESTÃO E PESSOAS

Diretoria de Imprensa

Faz parte da estrutura organizacional da Secom e assessora o Secretário Municipal da 

Comunicação Social na atividade de promover a comunicação institucional da 

Fomentar a Parceria Público Privada

Nos últimos dois anos da gestão, órgãos da administração municipal, dentre eles: 

Seplog, Emurb, Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz), Secretaria Municipal de 

Governo (Segov), Procuradoria Geral do Município (PGM), Secretaria Municipal da 

Comunicação (Secom) e Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes 

(SMTT) contribuíram para a estruturação do projeto de iluminação pública (IP) do 

Município de Aracaju. O processo foi financiado pelo Município (10%), pela Corporação 

Financeira Internacional - IFC (45%) e pelo Fundo de Apoio à Estruturação e ao 

Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas – FEP 

CAIXA (45%).

O fruto do trabalho conjunto resultou na formalização do contrato entre o município 

de Aracaju e o Consórcio Conecta Aracaju no valor de aproximadamente R$ 256,9 

milhões, visando modernizar cerca de 58 mil pontos do parque de iluminação pública 

da cidade, adequando-os às normas técnicas vigentes.

Integrar o Município à Rede Siconv 

No decorrer de 2017 a 2020, a Seplog, por intermédio da Ascap e da Escola de 
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Ano

2007

2011

2014

2014

2014

2014

Total

N° Contrato

0227412-75

0346243-43

0399111-63

0399114-95

0399119-45

0411704-04

Valor Total 

(R$)

20.400.000,00

13.830.047,90

2.772.312,16

23.285.156,31

5.121.994,45

124.205.112,42

189.614.623,24

Financiamento

(R$)

19.380.000,00

9.782.722,37

2.550.056,56

17.630.000,00

4.650.139,20

107.605.504,97

161.598.423,10

Contrapartida 

PMA (R$)

1.020.000,00

4.047.325,53

222.255,60

5.655.156,31

471.855,25

16.599.607,45

28.016.200,14

Programa

PRÓ-MORADIA

PRÓ-TRANSPORTE

PRÓ-TRANSPORTE

PRÓ-TRANSPORTE

PRÓ-TRANSPORTE

PRÓ-TRANSPORTE

Fonte: https://webp.caixa.gov.br/siurb/ao/pag/index.asp     |     *Dados Dezembro/2020

Objeto

Infraestrutura Produção de 402 UH Macro e Micro 

Drenagem, Pavimentação em Conjuntos Habt. No Santa 

Maria - Pró Moradia

Implantação do Sistema Viário de Interligação no 

Loteamento Aruana

Pav. Asfalto,Macro e Micro Dren,Passeio Concreto 

Desempolado c/ Acessibilidade e Sinalização Viária no 

Bairro Farolândia

Pav. Asfalto,Macro e Micro Dren,Passeio Concreto 

Desempolado c/ Acessibilidade e Sinalização Viária nos 

Bairros Atalaia e Coroa do Meio

Pav. Asfalto,Macro e Micro Dren,Passeio Concreto 

Desempolado c/ Acessibilidade e Sinalização Viária nas 

Avenidas Caçula Barreto e Dr. Tarcísio Daniel dos Santos 

no Bairro Farolândia

Implantação Corredores de Ônibus, Const/Reforma de 

Terminais Integração, Implantação de Bolsões de 

Estacionamento



O principal objetivo é alcançar o maior número de pessoas e comunicar as principais 

ações e projetos da Prefeitura de Aracaju.

Ÿ Promover o aperfeiçoamento e a transparência da gestão pública.

CONTROLE INTERNO DA GESTÃO E DE SALVAGUARDA DO INTERESSE PÚBLICO E 

TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL

De acordo com as disposições do art. 11 da Lei Orgânica Municipal, compete à 

Controladoria-Geral do Município desempenhar o controle interno do Poder 

Executivo da Administração Municipal, exercendo a fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, à legitimidade, à 

economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, visando à salvaguar-

da dos bens; verificar a exatidão e regularidade das contas e a boa execução do 

orçamento; realizar o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como 

dos direitos e haveres do município; apoiar o Órgão de Controle Externo no desempe-

nho da sua missão institucional; consolidar os planos de trabalho para realização de 

auditorias internas; verificar a consistência dos dados contidos no Relatório de 

Gestão Fiscal, conforme previsto na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio 

de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como zelar pelo seu cumprimento no 

âmbito da Administração Pública Municipal; e executar outras atividades correlatas 

ou do âmbito de sua competência, e as que lhe forem regularmente atribuídas ou 

determinadas.

Prestação de Contas

A Prestação de Contas é o dever disposto na Constituição Federal em seu Artigo 70, 

dos que utilizam, arrecadam, guardam, gerenciam ou administram dinheiro, bens e 

valores públicos, consistindo no apanhado das Contas dos órgãos e entidades, com 

elaboração de relatórios e juntada de diversos documentos instrutivos, relativos a um 

determinado exercício financeiro.

Prefeitura de Aracaju junto aos veículos de comunicação e no site oficial do Município. 

As matérias divulgadas prestam contas e levam informação à sociedade para que 

essa adote, em muitos casos, um comportamento a lhe trazer benefício. Exemplos 

disso residem nos informes de combate à dengue e de matrículas nas escolas do 

Município.  

Apesar desta Secretaria ter diversificado a disponibilização de conteúdo produzido 

em todos os perfis existentes da Prefeitura de Aracaju nas redes sociais, o seu 

principal meio de divulgação das notícias ainda é o site do Município, onde são 

postadas e disseminadas as matérias relacionadas às ações da Prefeitura, as obras e 

os projetos da sua gestão e também ações e resultados de cada órgão e entidade do 

Município. As matérias ali inseridas são propagadas, espontaneamente, à imprensa.

Diretoria de Marketing

Compete assessorar o secretário municipal da Comunicação Social na atividade de 

organizar, coordenar e executar as ações e projetos de comunicação publicitária e 

eventos realizados ou patrocinados pela Prefeitura de Aracaju.

Redes Sociais

Responsável por apoiar o secretário municipal da Comunicação Social na atividade de 

promover a comunicação institucional de caráter digital da Prefeitura de Aracaju nos 

perfis existentes nas redes sociais.  

As principais redes sociais utilizadas para difundir as informações são Twitter e 

Instagram, que são alimentados com conteúdo sobre as ações do governo. Os 

conteúdos são produzidos com base nas principais obras e projetos da gestão, 

matérias postadas no site da Prefeitura de Aracaju e cobertura dos eventos. 

Esse setor também colabora com a TV PMA no Youtube e com as lives realizadas pelo 

Prefeito de Aracaju, além de disparar os podcasts nas plataformas Spotify, 

Soundcloud, Youtube e também por Whatsapp.  
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A Auditoria Operacional consiste em promover um diagnóstico, em conjunto com os 

técnicos dos Órgãos e Entidades envolvidos na ação, para identificar a situação da 

instituição, nos aspectos relativos a: Estrutura Física, Formalização Organizacional, 

Normas e Rotinas de procedimento para atividades meio e fim,   Organização 

Informal / Clima Organizacional, Força de Trabalho, situação Financeira e 

Orçamentária, aplicação de recursos por Suprimento de Fundos e Convênios, 

Patrimônio, Obras, Serviços e Contratos, Atividades desenvolvidas a respeito da 

Transparência e Atividades da Ouvidoria, com o objetivo de identificar possíveis 

oportunidades de melhoria.

Com o advento da Covid-19, e publicação da Lei nº 113.974 de 06 de fevereiro de 

2020, o Decreto Municipal nº 6.101 de 13 de março de 2020 e o Parecer Normativo 

01/2020, da Procuradoria-Geral do Município – PGM, datado de 18 de março de 

2020, houve a necessidade de interrupção das atividades, face às limitações impos-

tas pelo isolamento e distanciamento social, culminando com apenas 03 (três) 

Auditorias Operacionais implementadas, a saber: Secretaria Municipal da Indústria, 

Comércio e Turismo – SEMICT, Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte – 

SEJESP (anexo II), ambas concluídas, sendo que a Secretaria Municipal da Defesa 

Social e da Cidadania – SEMDEC, a concluir.

Diante da necessidade de interrupção dos trabalhos que exigissem relacionamentos 

diretos ou aglomerações, a CGM foi obrigada a redirecionar o foco de sua atividade e 

deslocar as equipes para outras frentes de trabalho, a exemplo da análise das 

aquisições realizadas para enfrentamento da pandemia da Covid 19 e do Patrimônio 

Municipal.

Análise das Aquisições para o Enfrentamento à Covid 19

Visando realizar o efetivo controle e o acompanhamento das contratações destina-

das exclusivamente ao enfrentamento da calamidade de saúde pública e do estado de 

emergência provenientes do novo Coronavírus (COVID – 19), tratado na Lei nº 

Assim, com o objetivo de orientar e esclarecer as dúvidas mais recorrentes, a CGM 

realizou a capacitação dos técnicos dos órgãos e entidades da PMA responsáveis pela 

formalização dos processos de Prestação de Contas Anual (PCA).

Contas do Titular do Poder Executivo Municipal

A CGM elaborou Relatório de Análise de Prestação de Contas Anuais, do Certificado de 

Auditoria e do Parecer do Dirigente do órgão de Controle Interno e encaminhou à 

Secretaria Municipal da Fazenda - Semfaz, para que, dentro do prazo estipulado nos 

atos normativos, ser entregue à Câmara Municipal de Aracaju, com fins de análise e 

consulta deste órgão legislativo e da sociedade, como também remeteu ao Tribunal 

de Contas do Estado, em cumprimento às disposições do art. 1º da Resolução nº 

222/2002, para análise e emissão do parecer prévio daquela Corte de Contas.

Contas dos Gestores Municipais de Aracaju

A CGM realizou a análise das Prestações de Contas Anuais e Prestações de Contas 

Intermediárias dos órgãos e entidades municipais.  Emitiu os Relatórios de Análise 

das Prestações de Contas, os Certificados de Auditoria e os Pareceres do Dirigente do 

Órgão Central de Controle Interno, que foram anexados aos processos de Prestação 

de Contas Anual e Extraordinária e encaminhados pela Controladoria aos seus 

respectivos gestores, destacando que todas as prestações atenderam aos dispositi-

vos dos atos normativos que norteiam o processo, recebendo portanto, o Parecer 

Regular do Órgão Central do Sistema de Controle Interno.

Auditoria Operacional

Dando continuidade ao Planejamento Estratégico iniciado em 2019, no tocante aos 

procedimentos de Auditorias, cuja Primeira etapa denominada de “Auditoria 

Proativa”, foi concluída no mesmo exercício, em 2020 a Controladoria-Geral do 

Município iniciou os trabalhos da segunda etapa, identificada como Auditoria 

Operacional”, com cronograma de implantação definido para o período de “Janeiro a 

Julho”, em consequência da expectativa da realização de eleições municipais.
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13.979/2020 e atos normativos subsequentes, a CGM definiu equipes e está 

realizando, de forma excepcional, a análise dos Processos de Dispensa de Licitação 

para aquisição de materiais ou prestação de serviços destinados ao enfrentamento 

da pandemia.

Dessa forma, em cumprimento ao seu papel institucional de orientar, acompanhar e 

analisar os atos e fatos praticados pelos gestores municipais, bem como cumprir a 

recomendação manifestada pela Procuradoria-Geral do Município de Aracaju, 

através do Parecer Normativo nº 01/2020, o qual impõe a necessidade de encami-

nhar os processos de contratação para análise desta Casa de Controle Interno.

Para a realização dessa atividade, a CGM estabeleceu o escopo dos trabalhos o qual 

abrange desde a solicitação e justificativa para aquisição do material ou da prestação 

do serviço, a fundamentação legal utilizada, o termo de referência, a pesquisa de 

mercado, a formalização da contratação junto ao fornecedor ou prestador do serviço, 

a entrega do objeto e por fim todo o processo de pagamento. Neste sentido, foram 

realizadas as análises de 112 processos de dispensas emergenciais.

Com o intuito de garantir a eficácia e a eficiência dos atos praticados pelos gestores 

municipais, e a verificação do pleno atendimento aos requisitos presumidos para a 

formalização da dispensa emergencial, a Controladoria emitiu Notas Técnicas com 

conclusões e as recomendações observadas na análise dos processos, cujo volume 

de recursos operacionalizados ultrapassam o montante de R$ 42 milhões.

Portal da Transparência

O Portal da Transparência da Prefeitura de Aracaju é uma ferramenta de interação 

com a sociedade disponível na internet através do endereço:

https://transparencia.aracaju.se.gov.br/, que possibilita o acompanhamento, pelo 

cidadão e sociedade civil organizada, das principais informações dos atos e fatos da 

administração municipal.

Evolução: Manifestação Ouvidoria

Fonte : CGM/PMA
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Ouvidoria

A Prefeitura Municipal de Aracaju instituiu a Ouvidoria Geral do Município (OGM), com 

a competência de “promover e executar as atividades relativas ao recebimento e 

esclarecimento de denúncias ou reclamações sobre atividades governamentais ou 

sobre atos, praticados no âmbito da Administração Pública Municipal do Poder 

Executivo, contrários aos direitos do cidadão em relação aos serviços, prestando os 

esclarecimentos necessários ou providenciando a adoção de medidas corretivas 

adequadas, bem como exercer outras atividades ou atribuições correlatas, ou que lhe 

forem conferidas ou determinadas”, consoante as disposições do artigo 11 da Lei nº 

4.372, de 2 de maio de 2013.

Esta iniciativa permitiu que a comunicação do cidadão e sociedade civil organizada se 

estabeleça de forma sistêmica, haja vista que a Ouvidoria-Geral se posiciona como 

órgão central, e as atividades de ouvidoria, estabelecidas nos diversos órgãos e 

entidades da Administração Municipal, como ouvidorias setoriais, proporcionam 

maior agilidade no atendimento das manifestações recebidas.

A evolução das demandas das manifestações da sociedade, recebidas pela 

Ouvidoria-Geral, nos exercícios de 2017, 2018, 2019 e 2020, respectivamente, são 

representadas no gráfico.

Da análise geral, conclui-se 

que o cidadão e a sociedade 

civil organizada estão exer-

cendo a sua cidadania e de-

monstrando interesse pela 

participação popular e pelo 

efetivo controle social dos 

recursos, contribuindo para 

a promoção de uma gestão 

pública participativa.
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* Relatório alterado para considerar as Receitas e Despesas Líquidas e inclusão dos tópicos "Auditoria Operacional" e "Análise das Aquisições para o Enfrentamento à Covid 19" .
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Tornar Aracaju
uma cidade inteligente

humana e cria�va

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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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

Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLOG

www.aracaju.se.gov.br
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