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Governar Aracaju, ao longo de 2021, mesmo com as limitações impostas pela pandemia e a prioridade máxima 

que demos à Saúde, não impediu que avançássemos naquilo que nos propusemos no nosso Planejamento 

Estratégico. 

Iniciamos novos projetos, autorizamos diversas obras, fizemos novos investimentos em Educação, Inovação, Meio 

Ambiente, Mobilidade Urbana, Esporte, Cultura e Assistência Social, além de começarmos as primeiras obras com 

recursos do Banco Interamericano do Desenvolvimento, o BID.

No ano passado, Aracaju se transformou, mais uma vez, em um grande canteiro de obras, com projetos finalizados 

e em andamento que somaram um investimento de mais de R$ 247 milhões. Finalizamos 32 obras, como a 

construção e reforma de praças, construção e reforma de escolas e Unidades Básicas de Saúde (UBSs), e iniciamos 

e demos prosseguimento a outras 33 obras, que impactaram de maneira positiva a economia local e geraram 

muitos empregos.

Também materializamos um grande feito, que foi dar início à modernização do parque de iluminação da nossa 

cidade. Resultado da Parceria Público-Privada da Iluminação Pública, todas as lâmpadas da capital serão 

trocadas por LED, o que proporcionará uma economia de cerca de 60% aos cofres do município. 

O trabalho de troca das lâmpadas começou pelo bairro Bugio, em agosto do ano passado, e já avançou por 20 

bairros da capital, como Dom Luciano, Jardim Centenário, 17 de Março, Marivan, Coroa do Meio, Santo Antônio, 

Suissa, entre outros. Em breve, Aracaju será a primeira capital do país a ter todo o seu parque de iluminação pública 

completamente coberto por luminárias em LED. 

O ano de 2021 marcou ainda o início de um projeto com o qual sonhamos e que vimos, finalmente, ganhar as 

bases para sua concretização: a construção do conjunto habitacional Mangabeiras Irmã Dulce dos Pobres. Após 

uma longa batalha, começamos, enfim, a realizar as intervenções de infraestrutura no local onde serão erguidas 

as 1.102 casas, demonstrando o nosso compromisso com a transformação que faremos na vida de mais de 1 mil 

famílias. 

Ao todo, investiremos mais de R$ 124 milhões para a construção do complexo habitacional que contará com uma 

característica inédita, que é a criação de uma reserva ambiental, de 90 mil metros quadrados, totalmente 

protegida para  preservação das mangabeiras. 

Em 2021, avançamos ainda mais em nosso projeto de construção de cidade inteligente. Através de ações 

inovadoras, alinhamos as demandas presentes no dia a dia do cidadão com iniciativas modernas, e, a partir delas, 

chegamos a soluções inteligentes que passaram a garantir a celeridade dos atendimentos nos setores municipais 

e a oferta de serviços ainda mais eficientes à população. 

Prova disto foi o Portal VacinAju, que nos possibilitou gerenciar a vacinação contra a covid-19, com a eficácia que o 

momento exige, ao mesmo tempo em que facilitou o acesso ao imunizante e às informações da campanha 

municipal à população.  

Criamos ainda o 'Filômetro' para que os aracajuanos com síndromes gripais possam acompanhar como estão as 

filas nas unidades de saúde referências para atendimento. 

Lançamos também o aplicativo e portal 'Conecta Aracaju', para solicitação de reparos na iluminação pública, e 

demos início ao projeto de dados espaciais do município. 
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Fizeram, ainda, parte do pacote de ações, o aperfeiçoamento de plataformas e sistemas já existentes, como o 

'AjuInteligente', que disponibiliza mais de 900 serviços públicos de forma online; do 'Painel Covid', com dados 

atualizados da pandemia; do 'Portal do Contribuinte'; e do 'ClimAju', que oferece informações atualizadas sobre as 

condições  climáticas da capital.

Para conquistarmos todos esses avanços no campo tecnológico e colocarmos Aracaju no hall de cidades 

inteligentes brasileiras, criamos uma infraestrutura tecnológica, muito bem elaborada. Implantamos uma rede de 

fibra ótica de 160 km,  interligando todas as unidades municipais, com internet rápida, e a partir desta iniciativa, 

conseguimos ofertar serviços  mais rápidos e eficazes aos cidadãos. 

Além disso, com internet de alta velocidade, criamos um cinturão de segurança em todos os equipamentos 

públicos, com a instalação de câmeras de segurança que nos permitem cuidar do cidadão e, ao mesmo tempo, do 

patrimônio público.

A gestão eficiente dos recursos, os investimentos em obras que impactam a qualidade de vida da população, 

realizados a partir de 2017, quando retornamos à gestão municipal, e a qualidade técnica da nossa gestão 

colocaram Aracaju no topo do ranking da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), com a melhor capacidade de 

pagamento do país. Somos letra A. 

Aracaju tem bom nome na praça para conseguir empréstimos e financiamentos de projetos avalizados pela União. 

E foi justamente isso que os aracajuanos viram ao longo do último ano, com a assinatura de convênios e parcerias 

que resultaram em investimentos históricos para a capital.

Foi assim que foi possível chegarmos ao programa “Aracaju Cidade do Futuro”, projeto de 105 milhões de dólares, 

o maior pacote de investimentos da história da cidade. 

Com financiamento do Novo Banco do Desenvolvimento, o projeto executará mais de 20 obras de saneamento 

básico, drenagem, pavimentação e recuperação de vias em diversos pontos da cidade, com especial destaque 

para a urbanização da Zona de Expansão e para a drenagem do rio Poxim, dois importantes compromissos que 

firmei com a população na eleição passada.

Também em 2021, em parceria com o Governo Federal, a Prefeitura captou mais de R$ 80 milhões do programa 

Pró-Moradia para a construção de 600 casas no Nova Olaria, no bairro Olaria, e reforma de 735 casas no Recanto 

da Paz, no bairro Aeroporto. São investimentos que garantem a continuidade das ações e nos dão a certeza de que 

em 2022 teremos ainda mais obras e projetos para melhorar a vida da população.

Aqui faço questão de reafirmar o elevado grau de profissionalismo da nossa administração e do quanto é 

importante trabalharmos de maneira correta e sem jamais perder o foco na melhoria da vida da população. Por 

isso, atuamos de maneira ética e transparente em todos os processos de captação de recursos junto ao governo 

federal. Elaboramos projetos de máxima qualidade, estabelecemos um diálogo respeitoso e não deixamos de 

mostrar para a sociedade todas as vezes  que a União direcionou investimentos para a cidade. Assim temos 

conquistado os recursos necessários ao desenvolvimento de Aracaju.

Este relatório apresenta assim de maneira detalhada as ações que desenvolvemos e como temos avançado 

consistentemente no cumprimento das metas que estabelecemos e na busca por desenvolvimento social, 

econômico e sustentável para Aracaju.
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1 - Panorama Geral

Aracaju reposiciona sua estratégia de desenvolvimento em busca de um novo ciclo de 

crescimento e de geração de emprego.

O ano de 2021, o primeiro da atual gestão, foi marcado pelo trabalho obstinado, a fim 

de superar os efeitos da crise econômica ocasionada principalmente pela pandemia 

da Covid-19 e recolocar Aracaju na trajetória de desenvolvimento econômico e social.

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 673 

mil habitantes, com densidade demográfica de 3.703,38 hab./Km2. 

Em relação à cor ou raça da população aracajuana, verifica-se que 194.685 (28,91%) 

se autodeclaram brancas, 72.548 (10,77%) pretas; 1.748 (0,26%) amarelas; 401.333 

(59,59%) se autodeclaram pardas e 3.180 (0,47%) indígenas. 

A população de Aracaju é composta por 26,94% infanto-juvenil (0 a 19 anos), 60,58% 

adulta (20 a 59 anos) e 12,48% idosa (maiores de 60 anos, segundo o IBGE, PNAD 

Contínua 3º Trimestre). 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 12,48 e a 

razão de dependência é de 49,50. 

CARACTERÍSTICAS ECONÔMICAS

Em 2019, segundo o IBGE, o município de Aracaju, capital do estado, segue na 

primeira colocação, com participação no PIB sergipano de 39,2%. Sua estrutura de 

produção é movimentada pelas atividades de comércio, prestação de serviços, 
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industriais e pelo turismo. Em relação ao comércio, a cidade abriga muitos centros 

comerciais espalhados ao longo de seus bairros.

Outra atividade bastante rentável para Aracaju é o seu turismo impulsionado pela 

longa faixa litorânea, 35 km de orla existente na cidade, e o clima Tropical Litorâneo, 

que atrai investimentos e conta com muitos hotéis, bares, restaurantes e ofereci-

mento de passeios, atraindo muitos brasileiros ao longo do ano.

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. 

Mês

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Exportação (US$)

247.838,00

29.167,00

240.797,00

363.936,00

424.498,00

228.067,00

860.204,00

332.040,00

192.235,00

Saldo (US$)

-26.786.881,00

-563.000,00

-7.506.410,00

-358.937,00

-5.150.055,00

-946.764,00

-26.786.881,00

-563.000,00

-7.506.410,00

Importação (US$)

910.341,00

621.229,00

6.984.549,00

3.562.791,00

1.282.845,00

577.208,00

6.095.142,00

5.840.298,00

1.319.780,00

Exportação e Importação
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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

Total2021

370

22.302

19.235

65.647

13.281

21.123

46.645

31.255

2020

1.599

21.856

14.327

47.520

9.771

13.263

41.760

21.059

49.486

15.508

13.524

298.376

39.271

9.265

13.113

232.804

(%)

0,81

15,28

5,73

4,96

32,89

8,54

31,78

100

Desocupados

291

6.909

3.922

6.581

20.033

2.573

5.400

45.709

Força de Trabalho

2.798

52.578

19.712

17.083

113.156

29.399

109.358

344.084

Ocupados

2.507

45.669

15.790

10.502

93.123

26.826

103.958

298.375

Grupamento Atividade Principal

Ocupação por Instrução

Fonte: PNAD - Contínua 3º Trimestre

Fonte: PNAD - Contínua 2021.

Mês

Outubro

Novembro

Dezembro

Total

Exportação (US$)

616.201,00

117.484,00

149.156,00

3.801.623,00

Saldo (US$)

-358.937,00

-5.150.055,00

-946.764,00

-27.410.145,00

Importação (US$)

825.333,00

2.862.045,00

330.207,00

31.211.768,00

Exportação e Importação (continuação)

Fonte: Comex Stat, 2021.

A balança comercial de Aracaju finalizou o ano de 2021 com um déficit de US$ 

27.410.145,00. A taxa de cobertura foi de 12,18%, ou seja, apenas 12,18% das 

exportações pagam as importações de 2021.

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 2021 e o mesmo período 

de 2020, o emprego formal apresentou crescimento nesse período, com aumento de 

novas 65.572 ocupações com carteira de trabalho. 

Segundo a PNAD Contínua – 3º trimestre de 2021, Aracaju apresenta 344.084 

pessoas economicamente ativas (ocupados + desocupados), com 298.375 (86,72%) 

ocupados e 45.709 (13,28%) desocupados. 

Desses 298.376 ocupados, 22,00% estão alocados no grupamento de atividades: 

comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas. Educação, saúde 

humana e serviços sociais ficaram como o segundo grupamento que mais apresenta 

pessoas ocupadas com 16,59%. Informação, comunicação e atividades financeiras, 

imobiliárias, profissionais e administrativas apresentou a terceira com mais presença 

de pessoas ocupadas, perfazendo um percentual de 15,63%.

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

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

denotando 103.958 pessoas, seguido pelo ensino médio, com 93.123 pessoas 

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

completo, com 20.033, e as pessoas com nível superior completo são 5.400 ao total.

1 - Panorama Geral



1.1. GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DA PREFEITURA

O município de Aracaju, segundo os registros contábeis, fechou 2021 com uma 

receita total de R$ 2.364.384.326 e uma despesa total liquidada de R$ 

2.255.315.700, resultando num superávit de R$ 109.068.625 graças a aplicação 

instrumentos normativos de controle dos gastos com o objetivo de manter o equilí-

brio fiscal e cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Receitas de Contribuições Previdenciárias

A Receita Previdenciária integra o orçamento do Fundo Financeiro e do Fundo 

Previdenciário e resulta das contribuições dos segurados e do ente federativo. O 

Fundo Financeiro registra as receitas previdenciárias vinculadas aos servidores 

efetivos que ingressaram no Município até 31/12/2001, e o Fundo Previdenciário 

registra as receitas relativas aos servidores efetivos que ingressaram a partir de 

01/01/2002, conforme estabelece a Lei Complementar 50/2001. 

Ao final do ano de 2021, a Receita de Contribuições Previdenciárias alcançou o 

montante de R$ 347.900.668, sendo R$ 268.641.079 oriundas de contribuições 

vinculadas a segurados do Fundo Financeiro e R$ 79.257.568 de contribuições 

vertidas ao Fundo Previdenciário. Quando comparada ao ano 2020, verifica-se 

incremento médio de 15%. 

A alíquota de contribuição previdenciária vigente é de 11% (onze por cento), para 

servidores ativos, aposentados e beneficiários de pensão, sendo que, para os ativos, a 

alíquota incide sobre a parcela de remuneração permanente, e, para os inativos, sobre 

o montante que excede o teto estabelecido pelo Regime Geral de Previdência Social 

(RGPS).

Ao ente federativo cabe a contribuição normal de 22% (vinte e dois por cento) sobre a 

mesma base de contribuição dos servidores ativos, além da contribuição suplemen-

tar instituída para cobrir o déficit previdenciário mensal do Fundo Financeiro, confor-

me especificado no quadro a seguir:

1 - Panorama Geral
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24.043.905

23.851.050

192.855

47.668.577

47.668.577

0

71.712.482

36.705.053

31.778.244

4.926.809

298.625.384

63.523.667

235.101.717

335.330.437

12.661.148

7.927.194

4.733.954

250.956.807

15.855.090

235.101.717

263.617.955

Contribuição Servidores

Ativos

Aposentados e Pensionistas

Contribuição Patronal

Patronal normal

Patronal suplementar

Total

Receita Previdenciária Fundo

Financeiro

Fundo

Previdenciário

Total de

Receitas

Fonte: Ajuprev

Fonte: Ajuprev

Despesa Previdenciária

A despesa previdenciária refere-se ao pagamento dos proventos de aposentadorias e 

pensões e a taxa de administração, prevista na Lei Complementar nº 50/2001. 

Ao final do ano de 2021, a Despesa Previdenciária alcançou o montante de R$ 

329.424.996, sendo R$ 313.055.340 referentes a despesas com Proventos de 

Aposentadorias e Pensões vinculadas aos segurados do Fundo Financeiro, e R$ 

6.169.656 referentes ao pagamento de aposentadorias e pensões vinculadas ao 

Fundo Previdenciário além da taxa de administração de R$ 10.200.000 rateada entre 

ambos os fundos, conforme demonstra o quadro a seguir:

6.169.656

5.187.236

982.420

5.100.000

5.100.000

11.269.656

319.224.995

291.411.297

27.813.698

10.200.000

10.200.000

329.424.995

313.055.339

286.224.061

26.831.278

5.100.000

5.100.000

318.155.339

Benefícios

Aposentadorias

Pensões

Taxa de Administração

Taxa de Administração

Total

Fundo

Financeiro

Fundo

Previdenciário

Total de

Receitas

Despesa Previdenciária
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2 - Identidade Estratégica e Estrutura Organizacional

2.1 - IDENTIDADE ESTRATÉGICA

O ano de 2021 é o ano da nova gestão de Edvaldo Nogueira. O ano da última vigência 

do Plano Plurianual (PPA 2018-2021) e da construção do Novo Plano Estratégico 

2021-2024, que define a nova identidade estratégica e os compromissos da gestão e 

também a criação do PPA 2022-2025. 

O novo Planejamento Estratégico foi construído através de oficinas com os secretári-

os e técnicos dos diversos órgãos e entidades e apresenta a Missão, a Visão, os 

Valores, os Objetivos Estratégicos, as Estratégias e as Metas anuais que irão direcio-

nar as atividades da gestão durante o quadriênio 2021-2024.

A Missão da Prefeitura Municipal de Aracaju é trabalhar pela vida cuidando das 

pessoas e da cidade, promover o bem-estar e a prosperidade individual e coletiva, 

inovar na forma de pensar e construir o futuro que queremos para Aracaju. A 

Prefeitura tem como Visão ser uma cidade onde as pessoas sejam o centro de toda 

ação pública, vivam seguras, com liberdade, bem-estar e prosperidade. E nossos 

Valores são pautados na sustentabilidade, gestão de resultados, inovação, protago-

nismo das pessoas, ética e transparência.

O propósito principal do Relatório de Gestão está na apresentação do resultado 

alcançado pela PMA, baseado na definição de diretrizes do Planejamento Estratégico, 

que foi pautado em três eixos: defender a vida e promover o desenvolvimento 

humano e social; promover o desenvolvimento econômico e urbano sustentáveis; e 

garantir uma gestão inovadora e de excelência. 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.

2.1.1 - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Garantir e qualificar o acesso da população de Aracaju aos serviços de saúde;

2. Contribuir para aumentar a expectativa e qualidade de vida;

3. Ampliar acesso à educação infantil e melhorar a aprendizagem na rede de ensino;

4. Ampliar a proteção à primeira infância;

5. Reduzir a quantidade de famílias que vivem em situação de extrema pobreza;

6. Ampliar a proteção aos direitos humanos de mulheres jovens e das populações 

vulneráveis;

7. Contribuir para a segurança e ampliar a proteção dos espaços administrados pelo 

município;

8. Reduzir o déficit habitacional;

9. Facilitar e ampliar o acesso ao esporte cultura e lazer;

10. Avançar na proteção animal;

11. Fomentar o desenvolvimento econômico o trabalho e a renda;

12. Manter o equilíbrio fiscal do município;

13. Melhorar a infraestrutura da cidade com ênfase nas áreas mais vulneráveis;

14. Planejar e ordenar o uso e ocupação urbana da cidade;

15. Tornar Aracaju mais resiliente e ambientalmente sustentável;

16. Melhorar a mobilidade urbana e diversificar o transporte público;

17. Facilitar ampliar e qualificar o acesso das pessoas aos serviços;

18. Fomentar um ambiente propício à inovação e tecnologia;

19. Ampliar a transparência e o acesso à informação;

20. Melhorar a eficiência dos serviços da Prefeitura.

2.2 - 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 
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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.

2 -  Perfil da Administração Pública

Relatório de Gestão 2021
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Ÿ SAÚDE

A gestão da atenção à saúde está organizada administrativamente pela Secretaria 

Municipal da Saúde (SMS), que executa diretamente ações de saúde na atenção 

básica e especializada, programas prioritários, assistência farmacêutica, vigilância 

epidemiológica e sanitária, entre outras oferecendo serviços principalmente de 

média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar.

REDE DE CUIDADO MATERNO-INFANTIL E MULHER

Qualificar a atenção às gestantes, puérperas e crianças, no sentido de prevenir a

morbimortalidade materna e infantil, é uma prioridade nacional, aponta para a 

necessidade de adotar medidas destinadas a assegurar a melhoria do acesso, da 

cobertura, da qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e 

puerpério e da assistência à criança.

Unidade Materno-Infantil do HU-UFS/Ebserh/MEC

Entregue à população em setembro de 2021, tem por objetivo ampliar a assistência 

aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), além de expandir os espaços para 

ensino e pesquisa de excelência em Sergipe. O prédio possui cinco andares para a 

realização de procedimentos ambulatoriais e hospitalares, tendo um dos seus 

andares reservados para a saúde da mulher, com a oferta de especialidades como 

ginecologia, obstetrícia, cardiologia, endocrinologia para gestantes e fisioterapia 

uroginecológica. Também podem ser realizados exames ginecológicos, e em outro 

andar funciona a enfermaria hospitalar de pediatria, com 14 leitos ativos, onde são 

ofertados serviços regulares de assistência. No local, uma equipe multidisciplinar 

também oferece atividades recreativas em brinquedoteca e outras à beira-leito, 

como o projeto "Cineterapia", cinema para crianças e adolescentes, e contará ainda 

como maternidade de média e alta complexidade, com capacidade para realizar cerca 

de 500 partos mensais.

Maternidade Pública de Aracaju

Proteger e cuidar da vida desde o seu primeiro instante: este é o legado que começa a 

ser consolidado com a construção da primeira maternidade pública municipal de 

Aracaju. Localizada no bairro 17 de Março, a unidade funcionará como um grande 

complexo materno-infantil, possibilitando que gestantes recebam acolhimento mais 

humano, como preconiza o Sistema Único de Saúde (SUS).

O prédio possui capacidade para cerca de 500 partos por mês, e conta com dez leitos 

de UTIs neonatal; dez leitos de Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal 

Convencional (UCINCo); cinco leitos de Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal 

Canguru (UCINCa); oito alojamentos pré parto, parto e pós-parto (PPP); três leitos 

com banheiras para parto humanizado; 50 alojamentos conjuntos para mãe e criança; 

duas salas cirúrgicas; três leitos de cuidados intermediários; dois leitos de estabiliza-

ção; nove leitos de aplicação de medicação e observação.

Além disso, a maternidade terá, também, área de vivência para as mães, banco de 

leite humano, salas de repouso para profissionais da saúde e farmácia. A estrutura foi 

toda construída pensando também nas pessoas com dificuldade de locomoção e, por 

isso, o projeto engloba acessibilidade completa, com pisos táteis, banheiros adapta-

dos, elevadores tipo maca e rampas.

REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

A capital sergipana investe na política de Saúde Mental e vem realizando ações de 

promoção, prevenção e restabelecimento da saúde mental. Os serviços são ofertados 

pela Rede de Atenção Psicossocial (Reaps) e permeiam todas as redes de atenção à 

saúde, com serviços específicos na Atenção Primária, além dos Centros de Atenção 

Psicossocial (Caps) e a urgência mental, disponibilizada no Hospital São José.

Os casos moderados e crônicos, que necessitam de um tratamento longitudinal e 

aprofundado, são atendidos em seis Centros de Atenção Psicossocial (Caps), unida-
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des que contam com equipes multiprofissionais, compostas por psiquiatras, psicólo-

gos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, educadores físicos, entre outros.

Na área de Serviço de Urgência Mental que contemplam os casos de crises e urgênci-

as psiquiátricas, a Prefeitura de Aracaju contratou o serviço de urgência mental do 

Hospital São José. O modelo preconizado na capital é ligado à necessidade de respeito 

ao quadro de sofrimento mental de cada paciente, na busca por reforçar os vínculos 

entre o serviço público e a sociedade.

E ainda existe o serviço remoto, que, desde o início da pandemia, foi implementado 

como canal e suporte de apoio emocional, que funciona de segunda a sexta-feira, das 

7h às 19h através do número 0800 729-3534, na opção dois, onde o usuário é 

atendido imediatamente por um psicólogo. O objetivo do trabalho desses profissio-

nais é acolher e ouvir as pessoas que ligam espontaneamente, que desejam alguma 

orientação ou ação de psicoeducação, ou mesmo um diálogo com algum profissional 

de saúde especializado em saúde mental.

A iniciativa é mantida e, inclusive, segue as orientações da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), que sugere atendimentos específicos de saúde mental para a popula-

ção, considerando que eventos dessa natureza provocam episódios de sofrimento e 

de transtornos mentais.

REDE DE ATENÇÃO ÀS DOENÇAS CRÔNICAS

Pressão arterial elevada e altos níveis de glicose no sangue, chamados de hiperten-

são e diabetes, respectivamente, são doenças que afetam grande parte da população 

brasileira, chegando a levar muitos pacientes a óbito. Assim, prestando assistência 

aos aracajuanos portadores destas comorbidades, a Prefeitura de Aracaju, por meio 

da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), disponibiliza, de forma contínua, exames e 

consultas para o tratamento destas doenças.

Os serviços dessa área são disponibilizados por meio do Programa da Rede de 

Atenção Primária, onde as marcações podem ser feitas por agendamento, via Portal 

Saúde, no site da Prefeitura, ou por telefone, pelo número 0800 729 3534, digitando a 

opção 4, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A ligação será direcionada para 

técnicas do Programa de Saúde do Adulto e de Doenças Crônicas não transmissíveis, 

as quais agendam as consultas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

A Atenção Primária à Saúde (APS) é o primeiro nível de atenção em saúde e se 

caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 

abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 

tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o 

objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação 

de saúde das coletividades.

A cobertura de saúde na atenção primária atingiu a marca de 101,1% em 2021 e a 

capacidade de atendimento da população das UBS nas áreas vulneráveis 107,7%. 

Esse resultado se deu pela ação de reorganizar as equipes de saúde e mapeamento 

dos territórios.

A gestão também implantou a teleinterconsulta na Rede de Atenção Primária à Saúde 

no auxílio do diagnóstico e estabelecimento de protocolos terapêuticos na especiali-

dade de cardiologia, e da Sistematização da Assistência em Enfermagem (SAE).

Programa Aracaju Pela Vida

O Programa Aracaju pela Vida realizou atendimentos em domicílio das pessoas 

acamadas ou domiciliadas, com suspeita ou risco de agravamento por Covid-19, 

sendo realizadas 1.420 visitas, realizados 291 testes e aplicadas 741 vacinas. Essa 

estratégia funcionou como complemento da assistência prestada nas unidades de 

referência para síndromes gripais e pelo MonitorAju, que, durante o ano, monitorou 

88.972 pacientes. Ainda dentro do serviço, também eram realizados testes para 
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detecção da Covid-19. Com o início da vacinação contra a Covid-19, o programa 

ampliou seus serviços e também passou a vacinar as pessoas acamadas ou com 

mobilidade reduzida.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

As atividades desenvolvidas pela Rede de Vigilância Sanitária de Aracaju são motiva-

das pela sua missão institucional de eliminar, prevenir ou minimizar os riscos sanitári-

os para os consumidores, trabalhadores e meio ambiente mediante a avaliação e 

intervenção pertinentes nas etapas de produção, distribuição e comercialização de 

produtos e na prestação de serviços de interesse da saúde, com a realização de 

inspeção sanitária com enfoque no monitoramento do risco sanitário associado ao 

comércio de produtos e prestação de serviços que estão relacionados com a saúde da 

população aracajuana. 

Foram realizadas vistorias em todos os segmentos que desenvolvem atividades de 

interesse sanitário, atendimentos às denúncias feitas diretamente pela população ou 

através da ouvidoria, além de atendermos às solicitações oriundas de órgãos 

parceiros, como Conselhos de Classe e Ministério Público.  

Para o monitoramento do risco sanitário na comercialização de produtos e oferta de 

serviços de interesse à saúde, foram realizadas inspeções nos diversos serviços 

regulados pela Revisa/Aju, totalizando 8.227 inspeções sanitárias, sendo 830 para 

liberação de novas empresas e 768 atendimentos às denúncias feitas diretamente 

pela população ou via ouvidoria e atendimento às solicitações oriundas de órgãos 

externos, a exemplos de outras Secretarias do Governo, Câmara de Vereadores, 

Conselhos de Classe, Ministério Público e do Trabalho.

Foram emitidos 1.684 alvarás sanitários e avaliados 396 projetos arquitetônicos de 

estabelecimentos que desenvolvem atividades sob regulação sanitária com a 

aprovação de 173, notificadas 374 empresas e realizadas algumas apreensões de 

produtos por serem comercializados de forma irregular, contrariando as normas 

sanitárias.  

A Revisa também participou de reuniões no Ministério Público do Estado de Sergipe 

para tratar de assuntos pertinentes às adequações sanitárias dos diversos segmen-

tos empresariais sob regulação sanitária, e abriu as portas para o recebimento de 

estagiários de diversos cursos na área de saúde, contribuindo assim para a qualifica-

ção na formação de novos profissionais.  

Durante o ano de 2021 a Revisa continuou executando as ações de orientação e 

fiscalização das medidas de prevenção e controle da disseminação da Covid-19 

iniciadas em março de 2020 com o início da pandemia. Essa demanda ocorreu de 

forma articulada com diversos órgãos, como o Procon, Guarda Municipal, Vigilância 

Sanitária Estadual, Polícia Militar, Defesa Civil, Ministério Público e Ministério do 

Trabalho, atingindo diversos segmentos, regulados ou não pela Vigilância Sanitária. 

IMUNIZAÇÃO CONTRA COVID

O dia 19 de janeiro de 2021 foi uma data histórica para o município de Aracaju, pois 

com a distribuição das primeiras doses da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto 

Butantan, em parceria com o laboratório Sinovac Biotech, o dia 19 marcou o início da 

imunização contra a Covid-19 na capital. Até o final de 2021, 92,61% da população 

geral acima dos 12 anos estava 

vacinada com a primeira dose, o 

que equivale a 521.071 pessoas. 

Com as duas doses, são 84,21% 

ou 473.701 indivíduos.

3 - Resultados da Gestão
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Ÿ EDUCAÇÃO

A Rede Pública de Ensino do Município de Aracaju oferta educação básica, estruturada 

com as seguintes etapas: Educação Infantil, creche para os estudantes de 0 a 3 anos; 

Ensino Fundamental do primeiro a nono ano; e as modalidades de Educação de Jovens 

e Adultos (EJA) e Educação Especial (AEE).

Deste modo, tendo ciência da imprescindibilidade da formação para cidadania e 

autonomia dos sujeitos que fazem a escola, comprometida em oportunizar momen-

tos de atividades em que os alunos estejam inseridos de modo participativo, que 

promovam interação e desenvolvam a criticidade, acompanha as mudanças ocorridas 

na sociedade, como o avanço da ciência e da tecnologia, aumento das informações, 

valorização da economia e novas políticas públicas, entre outras, engendrando 

mecanismos de reflexão do contexto escolar.

MATRÍCULAS

A Rede Pública Municipal de Ensino de Aracaju, com base nos dados consolidados do 

Censo Escolar 2021, totaliza 30.804 alunos matriculados, representando um 

acréscimo de 1.312 matrículas. 

EDUCAÇÃO INFANTIL

Com o objetivo de melhorar a aprendizagem dos estudantes da rede de ensino 

iniciando com a entrada na Educação Infantil e seguindo ao longo da trajetória de 

escolaridade, o município de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Educação 

(Semed), preconiza que até 2024 seja ampliada a oferta da Educação Infantil em 

Creches de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos até o final da 

vigência do Plano Municipal de Educação de Aracaju, e universalizar a Educação 

Infantil na Pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade. Nesta perspectiva, foi 

realizado um estudo diagnóstico no que se refere à matrícula da Educação Infantil na 

Rede Municipal de Educação de Aracaju, constatando um crescimento progressivo da 

matrícula nos últimos 10 anos.

A matrícula nas turmas de Creche alcançou um crescimento percentual de 93,46% nos 

últimos 10 anos e a matrícula de Pré-escola teve um crescimento percentual de 

19,43%.

Entre a população da primeira infância em Aracaju, uma parte significativa está 

registrada no CadÚnico pela caracterização socioeconômica de famílias de baixa 

renda, para que participem da seleção de beneficiários e a integração dessas pessoas 

a programas sociais governamentais. Conforme dados do CadÚnico Aracaju 2021, 

temos 18.309 crianças na faixa etária de 0 a 5 anos, com a distribuição por idade. A 

partir deste quantitativo por faixa etária, foram identificados 10.719 crianças de 0 a 3 

anos e 7.590 de 4 e 5 anos.

Considerando que a população de crianças na Primeira Infância na cidade de Aracaju, 

especificamente até 5 anos, é de 48.669 crianças e que, entre elas, 18.306 estão 

cadastradas no CadÚnico Aracaju, constatamos que 37,62% das crianças aracajuanas 
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encontram-se em famílias com condições socioeconômicas de baixa renda.

O quantitativo de matrícula na Educação Infantil na cidade de Aracaju alcança um total 

de 16.370 crianças em Creches e Pré-escolas, atendidas nas instituições públicas e 

privadas. A partir dos dados do IBGE 2021, estão distribuídas nas instituições de 

atendimento de crianças até 3 anos em Creche e as crianças de 4 e 5 anos na Pré-

escola.
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O percentual de atendimento de crianças em Creche e Pré-escola na cidade de 

Aracaju, considerando a população de 48.669 na faixa etária de 0 a 5 anos na primeira 

infância, alcança apenas 33,63% dessa população específica. 

Entre as crianças matriculadas na faixa etária de 0 a 6 anos na rede, 15.275 famílias 

estão cadastradas no Programa Bolsa Família. Ressalta-se que existem 3 crianças 

matriculadas na Educação Infantil oriundas dos abrigos de serviço de acolhimento 

institucional. Outrossim, constatou-se que 44 escolas que ofertam Educação infantil 

são atendidas pelo programa Saúde na Escola.

ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Para o ano letivo de 2021, após elaboração de Portaria de Matrícula realizamos o 

trabalho para a matrícula on-line e o reordenamento da oferta em algumas unidades 

de ensino. Como produto desta ação, a rede municipal apresentou um crescimento de 

1.553 novas matrículas. Além do reordenamento, o aumento do número de matrícu-

las é produto da entrega das obras de reforma e ampliação de duas unidades com 

oferta de ensino: Emef Dom José Vicente Távora, com capacidade para 800 alunos e 

que atende a Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, além da Emef 

Doutor Carvalho Neto, com capacidade para 900 alunos de Ensino Fundamental e da 

Educação de Jovens e Adultos.

Por ainda vivenciarmos o contexto da pandemia, foi necessário elaborar um conjunto 

de documentos orientadores para o retorno seguro, do ponto de vista sanitário, às 

aulas no ano letivo de 2021. Entre esses documentos, destacamos o intitulado 

“Organização Pedagógica para o ano letivo 2021”, que apresenta as diretrizes 

pedagógicas a serem seguidas pela rede municipal.

Com a permanência do ensino remoto como única alternativa possível para a realiza-

ção da aprendizagem dos alunos no primeiro semestre de 2021, foram necessários 

diálogos com as equipes diretivas e com os docentes da rede sobre a elaboração das 

Atividades Curriculares Complementares Não Curriculares (ACCNPs), como este 

material poderia ser encaminhado ao público estudantil e a importância de se ampliar 

olhares avaliativos do desempenho desses alunos na resolução e devolutiva das 

atividades. Este ponto é de extrema importância, pois estas diversas formas de 

considerar o desempenho do estudante ajudariam a compor o processo de avaliação, 

finalizando na atribuição de um conceito, equivalendo à nota.

No segundo semestre letivo, além da opção do ensino totalmente remoto, já foi 

possível introduzir um modelo híbrido e o ensino presencial e, assim, o Departamento 

de Educação Básica produziu o documento “Texto complementar” ao documento 

Organização Pedagógica para o ano letivo 2021 2º semestre.

Enquanto parte dos alunos permanecia de forma remota, outros, inicialmente, 

tiveram aulas em sistema de rodízio, mesclando aulas presenciais e remotas. Já a 

partir de novembro de 2021, o sistema de rodízio foi extinto e as aulas presenciais 

foram retomadas para todos.

Avaliações internas e externas em larga escala

Com a retomada das aulas presenciais, era necessário ter dados sobre os impactos da 

pandemia na aprendizagem dos estudantes. Dessa forma, tanto a Secretaria 

Municipal da Educação de Aracaju quanto a Secretaria Estadual da Educação, do 
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Esporte e da Cultura introduziram no calendário de ações pedagógicas de suas redes 

provas diagnósticas, bem aos moldes da Prova SAEB, instrumental do Governo 

Federal utilizado para avaliar a qualidade do ensino no Brasil e prevista para ocorrer a 

cada 2 anos. Portanto, em novembro de 2021 esta veio a acontecer.

Assim, a Semed, elaborou a Prova Diagnóstica da Rede de Aracaju, aplicada em 

setembro de 2021. Todos os estudantes do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e de 

EJA responderam a questões de Língua Portuguesa e Matemática. Os alunos do 1º 

ano, porém, só realizaram prova de Língua Portuguesa, e os estudantes do 2º ano do 

Ensino Fundamental ainda realizaram teste de fluência leitora de larga escala, ação 

esta que faz parte do Programa de Alfabetização em Regime de Colaboração - 

PARC/CAED, promovida pela Secretaria de Estado da Educação e Cultura, em parceria 

com o Cenpec.

Em outubro, foram aplicadas as Provas Saese (Sistema de Avaliação do Estado de 

Sergipe), avaliação também coordenada pela Seduc e concretizada pelas secretarias 

municipais de todo o estado, em sistema de parceria e também regime de colabora-

ção. As provas também exploraram conhecimentos de Língua Portuguesa e 

Matemática dos estudantes do 1º ao 9º ano. Os alunos matriculados nesta rede de 

ensino também estavam inseridos nesse processo. Os dados coletados por essa 

avaliação serão gerenciados pela secretaria estadual e, posteriormente, apresenta-

dos aos municípios e com seus gestores analisados o quadro registrado.

Reestruturação da educação de jovens e adultos

Buscando qualificar a oferta da Educação de Jovens e Adultos nas escolas da rede 

municipal, a Semed realizou um acompanhamento das turmas de EJA para promover 

estudos sobre o reordenamento da oferta desta modalidade. O acompanhamento, 

realizado com base nos dados do Censo Escolar e solicitações de matrícula, está 

identificando os locais com maior ou menor demanda, bem como informações acerca 

do fluxo escolar desta modalidade.

A partir dos dados obtidos e da expedição de novas orientações por parte do Conselho 

Nacional de Educação, foi elaborado o projeto de reformulação da Educação de Jovens 

e Adultos do município de Aracaju. O projeto elaborado e enviado para aprovação do 

Conselho Municipal de Educação foi para adequar a oferta da modalidade de ensino 

aos pressupostos da nova regulamentação em vigor aprovada pelo Conselho 

Nacional e Educação em 2021.

Programa municipal de fortalecimento da alfabetização - Alfabetizar pra Valer

Com o Alfabetizar pra Valer, o Município atua para garantir a melhoria do atendimento 

escolar aos alunos do ciclo de alfabetização e contribui para a elevação do nível de 

proficiência em leitura e escrita, permitindo a progressão escolar e a prevenção do 

abandono, da evasão e da distorção idade-série nos anos subsequentes à alfabetiza-

ção. Em Aracaju, o Programa deverá passar por reformulação e o novo formato 

propõe a utilização do material já adotado pela Rede Municipal para as turmas de 3º, 

4º e 5º anos, unificando as ações voltadas para os anos inicias.

Programa Educar pra Valer

O programa “Educar pra valer” (EPV) tem como objetivo estabelecer suporte pedagó-

gico às ações dos docentes da rede municipal de Aracaju que atuam em turmas do 3º 

ao 5º ano. Para tanto, em 2021, foi estabelecido um Termo de Cooperação com a 

Associação Bem Comum.

Programa Tempo de Aprender

O Tempo de Aprender é um programa do Governo Federal cujo objetivo é incrementar 

as ações voltadas para a alfabetização das crianças nas escolas das redes públicas de 

ensino em todo país. A partir da adesão da Secretaria Municipal da Educação, 42 

unidades de ensino que ofertam os anos iniciais do ensino fundamental participam do 

programa.

Implementação da Educação Integral

Em 2021, o projeto de Educação Integral foi entregue e aprovado pelo Conselho 
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Municipal de Educação de Aracaju, ao passo que do ponto de vista legal, qualquer 

escola de ensino fundamental poderá inserir em seu Projeto Político Pedagógico a 

possibilidade de desenvolver a Educação Integral, e em tempo Integral.

Projeto aprova Brasil

Tendo em vista elevar a proficiência dos estudantes em Língua Portuguesa e 

Matemática, nos anos finais do ensino fundamental, a Semed atuou diretamente 

para garantir a aquisição do Projeto intitulado Aprova Brasil, da Editora Moderna, cujo 

material seguido de ação formativa para seu uso se propõe a auxiliar as Redes na 

elevação dos indicadores de proficiência nos referidos componentes curriculares.

EDUCAÇÃO ESPECIAL

As ações relacionadas à inclusão de educandos público-alvo da Educação Especial 

nas unidades escolares vinculadas à Semed compreendem o atendimento educacio-

nal especializado (AEE), disponibilização de profissionais de apoio (cuidadores, 

intérpretes e tradutores de Língua Brasileira de Sinais – Libras) e intersetorialidade 

(articulação entre as políticas voltadas para a inclusão social desse público).

Dados preliminares do Censo Inep para o ano letivo de 2021 indicam 970 (novecentas 

e setenta) matrículas em Educação Especial, distribuídas em todos os níveis e 

unidades de ensino nas 8 regiões educacionais da nossa cidade.

Nesse sentido, a Semed proporcionou apoio técnico e orientações contínuas às 74 

unidades de ensino que compõe a rede, a fim de qualificar permanentemente o 

serviço prestado por elas nessa modalidade de ensino transversal, que é a Educação 

Especial.

Elaboração do projeto para criação de centro de apoio técnico à educação especial e 

inclusiva do município de Aracaju.

Curso ILÉ-IWÉ: educação das relações étnico-raciais

O Ilé-Iwé é um projeto de formação continuada em Educação das Relações Étnico-

raciais. Idealizado pela Coordenadoria de Políticas Educacionais para a Diversidade 

(Coped) da Semed, a segunda edição do projeto fará parte das ações propostas pelo 

programa Aracaju sem Racismo, desenvolvido pela Prefeitura de Aracaju por inter-

médio da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social. O projeto é voltado 

para professores da rede municipal de Aracaju de todas as modalidades de ensino. 

Também foram ofertadas vagas para educadores que lecionam em escolas estaduais 

localizadas na capital sergipana.

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

O Programa tem como finalidade contribuir para a formação integral dos estudantes 

e se dá com a interação entre Equipes de Saúde da Atenção Básica e Equipes de 

Educação, no planejamento, na execução e no monitoramento de ações de preven-

ção, promoção e avaliação das condições de saúde dos Educandos.

O termo de adesão firma 13 eixos prioritários de ações a serem cumpridas no prazo de 

24  meses da data de assinatura do Termo de Compromisso Municipal do Programa 

Saúde na Escola (PSE):

Ÿ Atualização do cartão vacinal dos estudantes; 

Ÿ Alimentação saudável e prevenção da obesidade infantil (avaliação antropomé-

trica);

Ÿ Ações de combate ao mosquito Aedes aegypti; 

Ÿ Avaliação de saúde bucal, aplicação tópica de flúor e escovação dental supervisi-

onada;

Ÿ Saúde ocular e identificação dos possíveis sinais de alteração; 

Ÿ Avaliação auditiva e identificação dos possíveis sinais de alteração;

Ÿ Prevenção das violências e acidentes;

Ÿ Identificação de sinais e agravos de doenças em eliminação;

Ÿ  Prevenção do uso do álcool, crack, tabaco e outras drogas;

Ÿ Realização de praticas corporais, atividade física e do lazer;

Ÿ Promoção da cultura de paz, cidadania e direitos humanos;

Ÿ Prevenção das DST/AIDS e orientação sobre direito sexual e reprodução.
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Ÿ ASSISTÊNCIA SOCIAL

Os novos e constantes desafios impostos à administração pública municipal ante ao 

atual cenário de crise pandêmica, derivada da Covid-19, sem esquecer da crise 

política, econômica e financeira que causa o aumento das demandas sociais, tem 

exigido cada vez mais esforços da Secretaria Municipal da Família e Assistência Social 

para aprimorar a capacidade de planejamento, gestão e qualificação dos seus 

Programas, benefícios e serviços sócio-assistenciais, além de suas ações comple-

mentares.

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

A Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social, gere os 17 Centros de 

Referência da Assistência Social (Cras) da capital, unidades que são portas de entrada 

para pessoas em situação de vulnerabilidade e em situação de risco serem inseridas 

na rede de Proteção Social Básica (PSB) do Município. Atuar de forma preventiva é um 

dos papéis da PSB no Sistema Único da Assistência Social (Suas).

Sejam crianças, adolescentes, jovens, famílias e idosos em áreas que cobrem todos 

os 43 bairros da capital sergipana, os equipamentos sociais realizam serviços, 

programas, projetos e assistência social direcionados a pessoas em situação de 

pobreza, privação (ausência de renda) e/ou fragilização de vínculos afetivos (discrimi-

nações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras). Além disso, 

busca prevenir situações de risco por meio de desenvolvimento de potencialidades e 

promove o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Para garantir atendimento e escuta qualificada às famílias assistidas, os Cras contam 

com equipes multidisciplinares, formadas por coordenadores, técnicos de referência 

(assistentes sociais e psicólogos), educadores sociais, oficineiros, recepcionistas, 

administrativo, Cadastro Único e profissionais de apoio.

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

No âmbito da média complexidade, o Município 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. A Proteção Social 

Especial é dividida em:

Ÿ 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. Mensalmente são acompanhados aproximadamente 400 casos;

Ÿ 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;

Ÿ Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua – 

Centro POP: responsável pelo atendimento individual e coletivo especializado a 

população que utiliza as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência. 

Oferta escuta qualificada para análise das demandas, espaço para guarda 

temporária de pertences, higiene pessoal, alimentação, acesso a documentação 

civil, inscrição no Cadastro Único para programas sociais, desenvolvimento de 

oficinas socioeducativas e encaminhamentos diversos para a rede socioassis-

tencial e demais políticas públicas. Atendimento de aproximadamente 2.000 

pessoas em situação de rua, destas, mais de 40% são usuárias de drogas ilícitas.

BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS

Destinados ao atendimento a indivíduos ou famílias com impossibilidade de arcar por 

conta própria com o enfrentamento de contingências sociais, cuja ocorrência provoca 

riscos e fragilizam a manutenção da vida social do indivíduo e/ou família.

O gráfico a seguir demonstra o número de benefícios socioassistenciais concedidos 

durante o período de janeiro a novembro de 2021, considerando as cestas básicas e 
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demais benefícios concedidos regularmente pelas Unidades de Assistência Social, 

bem como, as cestas básicas concedidas em ações específicas.

SEGURANÇA ALIMENTAR

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. 

Em 2021, foram desenvolvidas atividades que garantissem o Direito Humano à 

Alimentação Adequada aos usuários dos equipamentos socioassistenciais através da 

oferta regular de alimentos, atividades de educação alimentar e nutricional e continu-

idade às hortas urbanas agroecológicas do Projeto Cultivando Cidadania.

De janeiro a março, foram realizadas 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. Teve também a participação nos 

eventos carnavalescos nos equipamentos da proteção básica e média complexidade, 

garantindo a oferta de kit lanche aos usuários. 

Durante a pandemia, a Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social 

colaborou com as ações de entrega de cestas básicas, realizadas nos meses de maio e 

junho, aos usuários cadastrados no CadÚnico e, em setembro, aos terreiros. No mês 

de maio, houve o fornecimento de alimentação preparada e lanches para as famílias 

do Largo da Aparecida, que, por conta da cheia do rio Poxim, precisaram sair das suas 

casas e foram acolhidos pelo Município em um hotel.

Tendo como público principal os usuários dos equipamentos socioassistenciais da 

Proteção Básica, da Alta e Média Complexidade, as ações buscam o fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários, além de fomentar a inclusão produtiva e geração 

de renda, através da Agricultura Urbana Agroecológica.

Assim, as ações atendem às demandas internas dos usuários da Assistência Social de 

Aracaju, dialogam com a urgência conjuntural pela diversificação de fontes geradoras 

de renda e contribuem para o desenvolvimento de práticas ambientalmente susten-

táveis no Município.

CADASTRO ÚNICO – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

O Cadastro Único é o sistema que registra as informações sobre cada família de baixa 

renda, identificando seus membros e suas condições econômicas sociais. Os gover-

nos federal, estaduais e municipais utilizam os dados do Cadastro Único para 

conceder benefícios de programas socais, como: Tarifa Social de Energia Elétrica, 

Benefícios de Prestação Continuada (BPC), Programa Bolsa Família (PBF), Benefícios 

Eventuais, etc.
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No município de Aracaju, o total de famílias inscritas no Cadastro Único em setembro 

de 2020 era 75.758, enquanto que em novembro de 2021 era de 84.101 famílias, 

havendo um acréscimo de famílias novas no Cadastro Único e um aprofundamento da 

extrema pobreza.

Em 2021, houve um aumento considerável na inclusão e atualização do cadastro, 

devido à grande demanda da população por informações e orientações sobre o Auxílio 

Municipal Emergencial (AME), benefício concedido pela Prefeitura de Aracaju que, 

durante três meses, beneficiou 5.000 famílias. Também foram realizadas 2.214 

notificações com atualização cadastral dos beneficiários do Auxílio Moradia, 37 

inclusões e atualizações das famílias de pescadores do Bairro Industrial, 50 cadastros 

de idosos abrigados no Same e 9.382 inclusões e atualizações de famílias beneficiari-

as do BPC. Ao longo do ano, foram realizadas 65 visitas domiciliar e 56 encaminha-

mentos ao BPC. O número de beneficiários do BPC no município de Aracaju é 21.009, 

sendo 13.545 pessoas com deficiência (PcD) e 7.469 idosos, totalizando um repasse 

mensal de R$ 23.122.758,01 aos beneficiários.

Aglomerado Subnormal e Habitação Desordenada

Foi realizado o Cadastramento de Habitação em sete ocupações de aglomeração 

subnormal e habitação desordenada às famílias e pessoas. Um total de 2.228 

cadastros distribuídos entre as ocupações do João Mulungu, Vila do Sossego, Orlinha 

do Bairro Industrial, Recanto da Paz, Joel Nascimento, Nova Liberdade e Zona de 

Expansão (antigo clube da Telergipe).

AUXÍLIO MORADIA

O Auxílio Moradia consiste na concessão de um benefício financeiro transitório, pela 

Administração Pública, destinado a subsidiar o pagamento de aluguel de imóvel às 

pessoas ou às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade e/ou de 

risco pessoal e social, conforme a Lei Municipal n° 3.873 de 07 de maio de 2010, 

Decreto Municipal n° 3.000 de 07 de Junho de 2010. No município de Aracaju existe 

um déficit habitacional de 25.000 moradias.

A Gestão do Auxílio Moradia Municipal, em 2021, atendeu as demandas de concessão 

do benefício, que contempla um universo de 2.500 famílias e indivíduos, em cumpri-

mento com as condicionalidades que regem a Lei e o respectivo Decreto Municipal. 

Foram recebidas 36 denúncias de beneficiários que estavam em descumprimento 

com as condicionalidades do Programa Auxílio Moradia e 136 beneficiários estavam 

em situação irregular no programa.
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Ÿ TRABALHO E RENDA

É papel da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) 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, primando sempre pela inovação, 

cooperação, empatia, respeito, ética e senso de justiça, valores que permeiam suas 

ações em seu cotidiano institucional. Para isso, a Fundat desenvolve três grandes 

Programas:

PROGRAMA MAIS QUALIFICAÇÃO

O objetivo do programa é promover a qualificação profissional do cidadão aracajuano 

através da oferta de cursos de formação inicial e continuada, como também de curta 

duração, voltados para a inserção no mercado de trabalho.

Portfólio dos Cursos e Instrutores Credenciados por Curso

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

composto por 98 cursos livres e 18 oficinas, totalizando 116 opões de qualificação 

profissional, disponibilizadas regularmente e gratuitamente para população aracaju-

ana. Para a efetiva realização de cursos e oficinas a Fundat credencia instrutores, 

selecionados e devidamente credenciados para ministrar as aulas nos cursos e 

oficinas da Fundação.

Eixo Tecnológico

Desenvolvimento Educacional e Social

Infraestrutura

Total

Cursos Reformulados

Corte e escova

Auto maquiagem

Técnicas básicas em extensão de cílios

Cuidador de Idoso

Técnicas em Vendas

Cupcake Simples

Pães caseiros e artesanais

Boas Práticas e Manipulação de Alimentos

Curso Básico na Arte em Chocolate

Brigadeiro Gourmet

Técnicas e práticas de congelamento de alimentos

Cursos Reformulados

Lanches Quentes e Frios

Comida de boteco

Finger Food

Novos Cursos

Noções Básicas de Primeiros Socorros

Instrutores

112

133

970

Carga Horária

60h

30h

32h

160h

40h

12h

12h

8h

32h

20h

12h

Carga Horária

12h

12h

12h

Carga Horária

40h 

Cursos e Oficinas

6

3

116

Eixo Tecnológico

Ambiente e Saúde  

 

Gestão e Negócios

Produção Alimentícia 

Eixo Tecnológico

Produção Alimentícia 

Eixo Tecnológico

Ambiente e Saúde

Cursos, Oficinas E Instrutores Credenciados (continuação)

Cursos Ofertados

Fonte: Dirfop/Fundat

Eixo Tecnológico

Informação e Comunicação

Gestão e Negócio

Ambiente & Saúde

Produção Cultural & Design

Produção Alimentícia

Instrutores

96

311

115

83

120

Cursos e Oficinas

8

19

16

36

28

Cursos, Oficinas E Instrutores Credenciados

Cursos Ofertados

Em razão das demandas requeridas pelo mercado de trabalho e buscando atender 

aos anseios da população, a Fundat preparou, formatou, reformulou e incluiu em seu 

portfólio novos cursos de qualificação profissional. Foram ofertados os cursos:
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Gestão de Pessoas

Educação Empreendedora: Instrumento de Transformação

Ética Profissional

Redes Sociais

Gestão de Projetos Sociais

Atividade

Cursos

Oficinas

Total

Nº de Vagas Ofertadas

1.531

16.585

18.116

Nº de Inscritos

1.915

29.078

30.993

Nº de Capacitados

1.041

8.955

9.996

80h

40h

80h

80h

40h 

Gestão e Negócios  

Cursos Ofertados (continuação)

Capacitados pelo Programa Mais Qualificação

Fonte: Fundat

Fonte: Fundat

Ano

2017

2018

2019

2020

2021

Pessoas

Encaminhadas

3.622

2.952

4.691

1.870

2.067

Pessoas

Empregadas

255

274

528

299

259

Novas

Empresas

127

129

352

79

214

Vagas

Captadas

1.637

831

1.057

363

1.250

Cadastro de

Currículos

14.492

12.412

10.749

3.570

18.744

Emissão

de CTPS

2.487

5.400

9.229

2.767

1.182

Emissão

de RG

2.032

Programa Mais Trabalho

Fonte: Fundat

Os números em 2021 da Fundat foram:

PROGRAMA MAIS TRABALHO

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

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

qual, por sua vez, tem por atribuição promover a intermediação de contratação de 

mão de obra,  a captação de vagas de emprego, o cadastramento de currículos e, em 

parceria com a Superintendência Regional do Trabalho (SRT), a viabilização da 

emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Em 2021, de modo a ampliar a oferta de serviços, a Fundat firmou parceria com a 

Secretaria de Estado da Segurança Pública e passou a oferecer gratuitamente ao 

cidadão aracajuano beneficiário do CadÚnico os serviços de expedição do Registro 

Geral (RG), conhecida como Carteira de Identidade, documento nacional de identifica-

ção civil que reconhece a cidadania do cidadão brasileiro. A oferta desse novo serviço 

teve início no mês de setembro de 2021.

PROGRAMA MAIS RENDA

O programa tem como foco desenvolver ações voltadas para o fomento ao empreen-

dedorismo e a formalização do microempreendedor individual, visando melhor 

desenvolvimento da economia local. 
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Estabelecimento Formalizado através da FUNDATEstabelecimento Formalizado através da FUNDATEstabelecimento Formalizado através da FUNDAT

Foto: Ascom/Fundat
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Ano

2017

2018

2019

2020

2021

80

112

240

76

214

200

0

0

0

0

1.596

2.190

2.646

3

24

12.500,00  

81.417,00  

26.500,00  

2.000,00  

15.000,00 

-    

29.683,66  

3.000,00  

-    

5.000,00 

Empreendedorismo Credpovo

Fonte: Fundat

Formalização
MEI

Programa
Alimento

Seguro

Oficinas,
Palestras e

Seiminários

Propostas
Encaminhadas

(R$)

Propostas
Aprovadas

(R$)
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Enquanto prestadora dos serviços de fomento ao empreendedorismo e da formaliza-

ção do microempreendedor, a Fundat, no decorrer de 2021, desenvolveu ações 

voltadas a empreendedores, assegurando a oferta de serviços de Formalização do 

MEI, emissão mensal de boleto DAS (Documento de Arrecadação Simplificada), 

parcelamento do Simples Nacional, emissão do boleto de parcelamento, declaração 

anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI), baixa do MEI, atualização de dados do MEI, 

além de orientar sobre alvará de funcionamento, inscrição estadual, emissão de nota 

fiscal eletrônica e linhas de crédito específicas para empreendedores e microempre-

endedores e, nesse contexto a Fundação viabilizou 2.153 atendimentos a empreen-

dedores e potenciais microempreendedores aracajuano.
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Ÿ TURISMO

Em 2021, foi criada a campanha Marketing do Destino Turístico 2021/2022, com o 

objetivo de traçar ações de promoção e divulgação do destino Aracaju para aumentar 

a visibilidade da capital, bem como fortalecer a imagem da cidade como um destino 

seguro, tanto no aspecto da biossegurança, quanto no aspecto da segurança pública, 

nesse momento de retomada das atividades do turismo, setor que foi fortemente 

afetado pela pandemia do Covid-19 em 2020. 

Foram também distribuídos brindes como camisetas, sacolas e spray de álcool 70% 

com a nova marca do turismo, como material promocional da Semict em eventos e 

feiras de turismo para divulgar Aracaju. O resultado foi o aumento no número de 

desembarque no Aeroporto Santa Maria que, em 2021, registrou 336.146 passagei-

ros.

CAPTAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO 

Captar eventos geradores de fluxo turístico, bem como apoiar eventos do município 

de Aracaju como o Réveillon, a Corrida Cidade de Aracaju, o São João, e eventos de 

terceiros, desde que gerem fluxo turístico para a capital. Em 2021, foram apoiados os 

eventos: Meia Maratona de Aracaju, II Convenção Sergipana de Contabilidade, Feira 

de Artesanato, ExpoVerão 2021.

As feiras e eventos de promoção e divulgação turística são as principais oportunida-

des pra divulgar um destino para o setor de turismo, Aracaju costumava participar de 

cerca de cinco eventos por ano. Em 2021, porém, a participação foi restrita, mas foi 

possível participar da 48ª Feira ABAV Expo & Collab e de Roadshows com a ABIH.

Circuito de cicloturismo pelas praias de Aracaju

Aracaju possui mais de 17 km de praia onde a extensa faixa de areia propicia trafegar 

de bicicleta em toda a sua extensão. A Orla detém infraestrutura de quiosques, bares 

e restaurantes que oferecem água de coco e os mais diversos pratos da gastronomia 

aracajuana e que podem ser pontos de parada dos ciclistas para descanso ou degus-

tação. Ao longo do itinerário do roteiro, o meio ambiente é rico em fauna e flora e a 

cultura guarda patrimônio histórico tombado e pouco conhecido até mesmo pelos 

aracajuanos.

Citytour Marinete do Forró

A Marinete do Forró percorre roteiro em formato de Citytour, com passeios gratuitos e 

promovidos pela Semict. O ônibus em estilo jardineira começou a circular no ano de 

2001, numa parceria da Prefeitura de Aracaju e a Viação Progresso. 

O veículo, ornamentado com temática junina e cores vibrantes, conta com um trio pé 

de serra tocando o autêntico forró, um casal de dançarinos dançando o xote, o baião e 

o xaxado. Esse roteiro encanta os visitantes pois em seu interior estão presentes 

símbolos aracajuanos da riqueza cultura tradicional.

O passeio é acompanhado por tradicional trio pé-de-serra e casal de quadrilheiros, 

possibilitando maior interatividade entre os visitantes e a cultura local, a cidade e 

seus patrimônios. Todo o roteiro é acompanhado por um guia credenciado ao 

Cadastur, que conduz os visitantes nas paradas, estimulando-os a apreciarem as 

belezas de Aracaju, a cultura e a história em cada atrativo, interagindo com os turistas.

Programa Ser Anfitrião

O Programa tem como objetivo qualificar de forma permanente Guias de Turismo, 

Profissionais da área de Serviços Turísticos e o Trade Turístico de Aracaju para 

oferecerem serviços de qualidade e serem hospitaleiros. Em 2021, foi oferecida uma 

capacitação para Guias de Turismo com o objetivo de melhorar a experiência turística 

do visitante. 

Em dezembro, foi realizada uma grande parceria com a Fundat para ofertar várias 
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capacitações na área do turismo, inclusive sobre Turismo e Acessibilidade, visando 

qualificar os serviços turísticos para que Aracaju também possa receber o público de 

Pessoa com Deficiência (PcD) e para que o turismo seja acessível a todas as pessoas.

3 - Resultados da Gestão

Folder da campanha "Verão é Tempo de Aracajuar"
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Ÿ CULTURA

Como reflexo da pandemia da Covid-19, o ano de 2021, na esfera de ação da gestão 

cultural, se divide em dois momentos: na construção de uma programação artística 

virtual, para garantir acesso à cultura e entretenimento sem precisar sair de casa, e, a 

partir do segundo semestre, numa retomada das atividades presenciais de forma 

escalonada, ressignificando espaços e unidades culturais sob a gestão da Funcaju.

Durante todo o ano, tivemos de forma robusta as entregas da Lei Aldir Blanc, que 

aprovou 646 projetos e beneficiou 1.500 artistas, permitindo a continuidade de 

projetos como o Quinta Instrumental, e o nascer de outros, como a Maratona Cultural, 

Festival Itinerante de Barzinhos (FIB), Colora, EditorAju. O ano de 2021 também 

registra o surgimento do AjuPlay, um streaming gratuito da cultura aracajuana, a 

realização de mais uma edição do Forró Caju em Casa, com o plus da retomada do 

Fórum do Forró, e criação da Feira da Alfândega (antiguidades e colecionismo).

Maratona Cultural de Aracaju

Realizada pela Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Cultural Cidade de 

Aracaju (Funcaju), a programação conta com opções em diversas linguagens artísti-

cas, contemplando diversas unidades culturais e espaços públicos espalhados pela 

cidade. As apresentações da Maratona Cultural fazem parte das entregas de projetos 

contemplados em editais executados pela Funcaju, com financiamento da lei federal 

de fomento ao setor cultural, a Lei Aldir Blanc.

As atividades, de música, teatro, manifestação popular, roda de samba, festivais, 

foram realizadas na Biblioteca Ivone de Menezes Vieira, na praça Major Edeltrudes 

Teles, no conjunto Augusto Franco; no Centro Cultural de Aracaju, localizado na praça 

General Valadão, no Centro; e na Orla Pôr do Sol Jornalista Cleomar Brandi, no bairro 

Mosqueiro.

Festival Itinerante de Barzinhos

O Festival Itinerante de Barzinhos (FIB) contemplou bares e artistas e proporcionou 

arte e lazer, e fomentou a retomada econômica do setor musical, especificamente 

para artistas de barzinhos.

Festival Colora!

Festival de Artes Visuais que entregou painéis pela cidade, a exemplo dos bairros 

Bugio, Jardim Centenário, Atalaia, Siqueira Campos, Augusto Franco, Centro, Porto 

Dantas, Luzia, Jabotiana, Suissa, Grageru, entre outros. Bibliotecas, UBSs e grandes 

muros foram transformados em uma Galeria de Arte a céu aberto. As exposições 

foram realizadas no Centro Cultural e na Biblioteca Ivone de Menezes. O Colora! 

contou com atividades de exposições físicas, formação, pesquisa e informação e 

catálogos digitais.
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Imagem do Festival Colora
Foto: Marcelle Cristinne
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Plataforma AjuPlay

O AjuPlay é uma plataforma de transmissão online, grátis e de fácil acesso. Inédita em 

Sergipe, a plataforma de streaming da Prefeitura reúne diversos produtos culturais, 

desde música a documentários produzidos por artistas sergipanos. Além de contribu-

ir para a divulgação dos artistas locais, o AjuPlay possibilita visões mercadológicas, 

pois viabiliza aos profissionais a criação de portfólio online, já que o streaming 

também serve como acervo. A plataforma já conta com obras de cinema, teatro, circo, 

toda a programação do Forró Caju em Casa 2020 e 2021, do Quinta Instrumental, 

livros, entre outros produtos.

Mapa Cultural de Aracaju 

O mapa cultural é uma ferramenta online de mapeamento dos agentes, espaços e 

atividades culturais, utilizada pela Prefeitura de Aracaju desde 2018. É também uma 

ferramenta de acesso e participação às políticas culturais lançadas, sobretudo as 

chamadas públicas com ampla concorrência, garantindo maior acesso e transparên-

cia.
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Ÿ ESPORTE

O fomento ao esporte é um direito social garantido na Constituição. Por conta disso, a 

Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte 

(Sejesp), fomenta a realização de diversos projetos esportivos sociais na capital 

sergipana, apoio que tem sido ampliado  à medida que a vacinação contra a Covid-19 

avança na cidade.

Sempre atenta às limitações impostas pela pandemia, a gestão integrada do 

Município permitiu a retomada gradativa dos eventos de esporte praticados de forma 

coletiva na cidade.

Segundo balanço realizado pela Sejesp, cerca de 30 eventos já foram realizados no 

segundo semestre deste, em Aracaju, no âmbito esportivo, com suporte da 

Prefeitura. Foram torneios, campeonatos, maratonas, taças, jogos e até um grande 

encontro de motociclistas, além de outros eventos que movimentaram, principal-

mente, os fins de semana para os amantes do esporte.

Estação Cidadania

Proporcionar uma maior inclusão social através do esporte contemplando, sobretu-

do,  as pessoas de baixa renda, que enxergam nas práticas esportivas um caminho 

para a melhoria de sua qualidade de vida. Essa é a proposta da Prefeitura ao ampliar o 

número de beneficiários na Estação Cidadania a partir da oferta de diversas modali-

dades, em horários diversos, além de implantar projetos como:

Ÿ Academia para Todos: projeto em parceria com a Universidade Tiradentes;

Ÿ Núcleo de Escolinhas: através de Lei de Incentivo do Ministério da Cidadania;

Ÿ Gol de Esperança: Através de recursos captados da ADRA (Agência Adventista 

de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais);

Ÿ Um Salto na Educação: em parceria com a UNB e Confederação Brasileira de 

Saltos Ornamentais;

Ÿ Futebol de Rua: parceira com a ONG Instituto Futebol de Rua;

Ÿ Segundo Tempo: parceria Ministério da Cidadania;

Ÿ Seleções do Futuro: parceria Ministério da Cidadania;

Ÿ Construindo Valores: parceria Ministério Público do Trabalho de Sergipe.

Além proporcionar a inclusão social através do esporte, de apoiar eventos com 

material e estrutura, a Prefeitura de Aracaju permitiu que a Estação Cidadania: 

Esporte Radialista Carlos Magno, no bairro Bugio, maior complexo esportivo da zona 

Norte, inaugurado durante a pandemia, servisse de palco para alguns eventos 

realizados pelos esportistas aracajuanos.
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Vice-prefeita de Aracaju, Katarina Feitoza, recebeu a ex-atleta em apoio ao esporte
Foto: Jâmisson Souza
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Assim, a Estação sediou, entre outros, a Seletiva JUBs - Futsal, a Copa dos Radialistas, 

o VII Nai Khanom Tom Combat e a Taça Vôlei Sergipe. Para 2022, há planos de mais 

apoio da secretaria utilizando o espaço poliesportivo localizado no Bugio, a exemplo 

da parceria já firmada com a Federação Sergipana de Basketball (FSB) para o treina-

mento das seleções no local.

Desde o início da vacinação, a Estação Cidadania, tem cumprido o seu papel de servir à 

população. Como foi inaugurada no período pandêmico, o complexo serviu, até aqui, 

principalmente, como espaço de apoio para o plano de imunização organizado pela 

SMS. Mas, agora, à medida que a população é vacinada, abre-se espaço para que mais 

eventos ocorram no local.

Grandes Eventos

No último semestre de 2021, eventos de grande porte também contaram com o apoio 

da gestão municipal, como a Meia Maratona de Aracaju e Meia Maratona de Aracaju 

KIDS, o Campeonato Sergipano de Kart e a Moto Fest.

Em agosto, a organização da Meia Maratona de Aracaju e Meia Maratona KIDS contou 

com apoio do Município. A corrida contou com a participação de 1.000 atletas de 

todos os estados brasileiros, assim como a edição infantil - que antecipou a corrida 

adulta - contou com a presença de 100 crianças de 2 a 14 anos.

Em ano de muita movimentação no kartismo em Aracaju, o Campeonato Sergipano 

de Kart contou mais uma vez com o apoio da Prefeitura. A Sejesp disponibilizou equipe 

para a capacitação dos comissários de pista que receberam o treinamento tanto pela 

Federação Sergipana de Automobilismo quanto pela Confederação Brasileira de 

Automobilismo.
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Ÿ DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA

A Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), através da Defesa 

Civil, realizou 620 vistorias de avaliação de risco estrutural, sendo necessária a 

interdição de 65 imóveis e a notificação de 80 edificações; dez estruturas temporárias 

também foram fiscalizadas. Houve o mapeamento das áreas de riscos geológicos de 

mais dois bairros e a continuidade do monitoramento das áreas mapeadas nos anos 

anteriores.

O pilar da preparação foi posto em prática com a atualização do Plano de Contingência 

de Desastres Naturais de Aracaju e do Plano de Contingência local, de acordo com o 

monitoramento das áreas de risco.

As ações de mitigação e resposta foram realizadas nas ocorrências relacionadas aos 

eventos adversos, com o envolvimento de diversos órgãos da Prefeitura. São 

exemplos dessa atuação o atendimento às demandas provenientes da queda do 

avião monomotor, no dia 6 de maio, no bairro Atalaia; e a chuva intensa ocorrida no dia 

30 de janeiro.

No âmbito da reconstrução, não houve evento adverso de proporção significativa, em 

Aracaju, que provocasse a necessidade de reconstrução. Entretanto, a Defesa Civil de 

Aracaju atuou, junto à força-tarefa, para a elaboração de planos de trabalho e na 

avaliação da necessidade de reconstrução de alguns imóveis afetados por desastre 

natural no Sul da Bahia.

Cidade Resiliente

A Prefeitura de Aracaju pretende ser reconhecida pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) como uma cidade resiliente, com intuito de demonstrar a maneira 

proativa e resolutiva da cidade em reduzir, minimizar, resistir e se recuperar de 

desastres, sejam eles naturais ou tecnológicos. Com este reconhecimento a cidade 

pretende ainda servir de modelo na redução de riscos de desastres para outras 

cidades do Brasil e do mundo.

Para isso, a Prefeitura de Aracaju vem cumprindo de maneira objetiva e intersetorial 

os 10 passos para se tornar uma cidade cada vez mais resiliente.

Monitoramento do Clima

Esse projeto prevê a contratação de uma empresa no modelo Start-up que possa 

fornecer previsões climáticas fiéis o que tornará a cidade mais preparada para os 

eventos adversos naturais. Com estas previsões, haverá uma diminuição no tempo de 

resposta ao atendimento das ocorrências de alagamentos, deslizamento de terra e 

inundações, devido ao prévio conhecimento do evento climatológico adverso e, 

assim, uma possibilidade maior de evitar perdas de vidas e de bens materiais em 

situações de desastres.

Mapeamento e Monitoramento das áreas de risco de desastres naturais

No ano de 2021, foram realizados:

1. Mapeamento nos bairros Palestina e Lamarão, respectivamente nos meses de 

junho e outubro; 

2. Monitoramento nos bairros Jabotiana e Porto Dantas (maio), Santa Maria 

(junho), Cidade Nova (julho), Soledade (agosto), América, Industrial e Santo 

Antônio (outubro). No bairro Porto Dantas, das 34 áreas revisitadas, poucas 

demonstraram modificações em seu cenário geomorfológico. E foi iniciado, 

junto à Emurb, obras de contenção da travessa São Roque, mitigando novos 

eventos de escorregamento e tombamento de rochas.

3. Mapeamento das áreas de suscetibilidade geológica; Em 2021, foi elaborado o 

mapeamento das áreas de suscetibilidade geológica de Aracaju. Segundo a 

cartilha do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), suscetibilidade é a propensão ao 

desenvolvimento de um fenômeno ou processo em uma dada área. Tendo isso 

em vista, o mapeamento levou em conta os fatores como litologia, inclinação 

acima de 30º e ausência de ocupação urbana consolidada.

4. Inclusão das áreas de risco e suscetibilidade no Plano Diretor da Cidade; A 

proposta de atualização das diretrizes de mapeamento de áreas de risco e 
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mapeamento de suscetibilidade no PDDU 2021 foi elaborada em consonância 

com a Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) e foi realizada a 

atualização da subseção das áreas de risco geológico e de suscetibilidade 

geológica.

5. Elaboração do Plano de Contingência do Bairro América e atualização do Plano 

de Resposta do bairro Jabotiana. O plano de resposta do bairro Jabotiana foi 

elaborado no ano de 2020 e passou por atualização no ano de 2021, com a 

finalidade de aprimorar a definição e organização das ações de resposta, por 

parte da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Aracaju 

(COMPDEC), aos eventos adversos do bairro, visando minimizar os impactos à 

sociedade. Houve, também, a elaboração do Plano de Contingência do Bairro 

América, com prancha que conta com estudos específicos das áreas, equipa-

mentos municipais, áreas de riscos e rota de fuga, para cenário de deslizamento 

de terra das classes de risco alto e muito alto.

6. Mapeamento das microbacias de drenagens do Município. Foi realizada a 

delimitação das microbacias de captação de água, definindo como as bacias e 

microbacias influenciam na dinâmica dos alagamentos e possibilitando o 

estudo de alternativas que melhorem o fluxo de drenagem da capital.

Avaliação das Edificações Vulneráveis – Vistorias

As inspeções técnicas, realizadas em edificações, têm como objetivo a identificação 

de anormalidades que possam representar riscos estruturais e/ou risco à integridade 

física da população. Em 2021, as solicitações de vistorias foram integralmente 

atendidas, sendo contabilizadas 620, das quais 459 foram oriundas do atendimento 

emergencial 199; 107 por solicitações diretas junto ao setor administrativo da Defesa 

Civil; 23 por determinações judiciais; e 31 por outros canais como 1Doc, ofícios, 

Nupdecs, entre outros.  

Fiscalização em Edificações Temporárias. Foram realizadas dez vistorias de estrutu-

ras montáveis, sendo duas em circos; duas em parques de diversões; cinco em 

eventos de apresentação de bandas e uma no Jurassic Safari.

Nº de Vistorias

Nº de Notificações

Nº de Interdições

Nº de Relatórios Técnicos

593

3

25

135

290

18

11

134

742

42

84

252

798

96

191

206

620

80

65

229

Atividades 2017 2018 2019 2020 2021

Fonte: Compdec/Semdec

Destaque Nacional de “Boas Práticas”

A Defesa Civil de Aracaju foi reconhecida pelo Sistema Nacional de Proteção e Defesa 

Civil como “Exemplo de Boas Práticas” pela formação e implementação de Núcleos 

Comunitários de Proteção e Defesa Civil de Aracaju (Nupdecs). O resultado foi 

apresentado no dia 23 de setembro de 2021, com emissão de certificado.

Reprodução COMPDEC/Semdec
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Simulado de Campo

Em alusão à Semana Nacional de Redução de Riscos de Desastres, a Secretaria da 

Defesa Social e da Cidadania (Semdec) participou do simulado de bancada, promovido 

pelo Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil (Depec), na Orla da Atalaia, no 

dia 27 de outubro. 

Comando de Incidentes objetivou treinar as equipes para que, em uma situação real, 

todos possam trabalhar de maneira integrada, ordenada e otimizada no atendimento 

à ocorrência, com o menor tempo resposta possível.

Fotos: André Moreira – Secom PMA

Foto: Marcelle Cristinne – Secom PMA Foto: Morgana Barbosa – Ascom Semdec

Fiscalização aos estabelecimentos comerciais em relação ao cumprimento das 

normas de biossegurança

As fiscalizações aconteceram em conjunto com o Programa Municipal de Proteção e 

Defesa do Consumidor (Procon) Aracaju e a Guarda Municipal de Aracaju, órgãos que 

integram a Semdec. 

Durante as inspeções, as equipes 

verificaram o cumprimento das medidas 

definidas através dos Decretos do poder 

Execut ivo  para  enfrentamento à 

pandemia da Covid-19. Foram visitados 

375 estabelecimentos comerciais, sendo 

36 notificados. Foto: Marcelle Cristinne – Secom PMA

Apoio aos municípios do sul da Bahia afetados por desastre natural 

Entre os dias 15 e 20 de dezembro de 2021, um representante da COMPDEC de 

Aracaju integrou a comitiva de profissionais que auxiliaram no trabalho de recupera-

ção das cidades no Sul da Bahia atingidas pelas fortes chuvas ocorridas nesse mesmo 

mês. 

O principal objetivo foi desenvolver avaliações e relatórios técnicos para subsidiar o 

reconhecimento daqueles municípios que ainda não tinham a Situação de 

Emergência decretada, a fim de regularizar a situação e viabilizar a captação de 

recursos federais para a recuperação das cidades e assistência à população afetada 

pelo desastre. Também houve disponibilização do drone da COMPDEC para captação 

de imagens.

GUARDA MUNICIPAL DE ARACAJU (GMA)

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), Ciclo 

Patrulhamento, Grupamento Especializado em Moto Patrulhamento (GEM), Patrulha 

Maria da Penha (PMP) e Centro de Controle Operacional. Mais do que exclusivamente 

uma atuação ostensiva, a Guarda Municipal de Aracaju desenvolve ações e projetos 
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preventivos/educativos através do Programa Anjos Azuis, que trabalha de forma 

lúdica com crianças e adolescentes.

Resultados alcançados da Guarda

No que concerne à atividade operacional, no de 2021, a Guarda Municipal atendeu a 

3.488 ocorrências, abordou 2.105 suspeitos e conduziu 173 indivíduos, flagrados 

cometendo crimes, à Delegacia de Polícia Judiciária. Como resultado, foram apreendi-

das duas armas de fogo, seis simulacros de arma de fogo, 143 armas brancas, 787 

unidades de drogas ilícitas e recuperados 20 celulares, além de cinco veículos com 

restrição de roubo/furto.

Parte dos resultados se deve ao moderno sistema de videomonitoramento, operaci-

onalizado desde 2018 pelo Centro de Controle Operacional (CCO). É através das 3.350 

câmeras instaladas em 234 locais do município, que se tem reduzido o número de 

incidências criminosas contra o patrimônio público municipal. Em 2021, foram 

evitados 47 furtos e detidos em flagrante 12 indivíduos, por intermédio da atuação da 

GMA em conjunto com o monitoramento eletrônico.

Foto: Rogério César – Ascom GMA

Outra ação com bons resultados em 2021 foi a continuidade da Operação Terminal 

Seguro. Iniciada em 2017, a operação consiste na presença ostensiva das equipes da 

Guarda, que atuam realizando ações preventivas e monitorando a movimentação nos 

terminais. Em 2021, foram abordados em terminais e ônibus 465 pessoas suspeitas, 

apreendidas 31 armas brancas, uma arma de fogo e um simulacro, que provavelmen-

te seriam utilizados para o cometimento de roubos nos transportes coletivos. Além 

disso, 26 autores de delitos foram detidos em flagrante e encaminhados à autoridade 

policial. Os índices de roubos a ônibus em Aracaju foram reduzidos, fato evidenciado 

pelos dados do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de 

Aracaju (Setransp), que apontam o registro de 61 roubos em 2021, índice que, no ano 

de 2016, foi de 1.374 roubos, o que significa uma redução de 95,6%.

Mais uma ação exitosa em 2021 foi o combate à violência contra mulher. Além de 

atuar em flagrantes de violência doméstica nas ruas da cidade, a GMA conta, desde 

2019, com o grupamento especializado Patrulha Maria da Penha, o qual desenvolve o 

serviço de proteção às mulheres possuidoras de medidas protetivas de urgência, que 

fazem parte do programa.

O constante diálogo, visitas e patrulhamentos realizados em torno dessas mulheres 

proporcionam a rápida atuação, diante de possíveis ameaças. As assistidas são 

direcionadas pelo Tribunal de Justiça de Sergipe para integrar o programa executado 

pela PMP. Assim, é realizado monitoramento que assegura o cumprimento das 

medidas restritivas. 

Em dois anos de atuação, já são 104 mulheres assistidas, 6.847 visitas preventivas 

para garantia das medidas protetivas. Em 2021, cerca de 28 mulheres foram assisti-

das mensalmente. Ademais, foram registrados 34 descumprimentos das medidas 

protetivas e por conseguinte 11 prisões de agressores.

Com o advento da pandemia global do novo coronavírus foi necessária a composição 

de uma força-tarefa em Aracaju para enfrentamento da pandemia, da qual participa-

Sistema de VideomonitoramentoSistema de VideomonitoramentoSistema de Videomonitoramento
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ram os órgãos da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania, sendo eles a 

Defesa Civil Municipal, a Guarda Municipal de Aracaju, e o Procon Aracaju. A GMA 

trabalhou em conjunto com outros órgãos do município e as ações ocorreram de 

maneira concomitante às ações do governo do estado. 

Em 2021, a GMA registrou uma média de seis ações diárias de combate à proliferação 

do vírus, tais como segurança dos pontos de vacinação, acompanhamento dos órgãos 

fiscalizadores dos decretos e medidas sanitárias, dentre outras. Além disso, atendeu 

25 ocorrências de descumprimento dos decretos (não uso de máscara, aglomera-

ções, etc) todas resolvidas no local, sem indivíduos detidos.

Além de sua atuação ostensiva, a Guarda Municipal de Aracaju desenvolve ações e 

projetos preventivos/educativos através do Programa Anjos Azuis, que trabalha de 

forma lúdica com crianças e adolescentes. Na perspectiva da prevenção voltada a 

crianças, adolescentes e jovens, a GMA, atenta a este público, ampliou as atividades 

do Programa Anjos Azuis para os mais diversos espaços públicos. 

Nesse contexto, a GMA está cada vez mais presente nos espaços públicos, sobretudo 

nas escolas municipais, reformulando suas ações com vistas à prevenção e à articula-

ção com a comunidade. Em 2021, os Anjos Azuis realizaram 51 apresentações para 

cerca de 2.980 espectadores. A coordenadora do Programa, GM2 Aracelly Matos, 

recebeu a medalha de mérito do trânsito entregue pelo Detran/SE pelas importantes 

contribuições do programa voltadas para o tema.

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. 

A seguir apresentam-se os dados operacionais registrados no ano de 2021, bem 

como os dados de anos anteriores em caráter complementar:

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)

21.846

4.859

8.014

255

338

75

370

28

15

31

1.258

37.395

5.260

8.965

168

204

39

285

11

26

17

843

45.427

4.746

4.619

145

180

19

152

5

11

2

791

42.709

3.338

2.025

92

103

42

85

4

8

5

464

51.607

3.488

2.105

155

173

20

143

2

6

5

787

Ações 2017 2018 2019 2020 2021

Fonte: SII/GMA

Indicadores operacionais da Guarda Municipal de Aracaju 2017-2021

Redução de roubos a ônibus

Através da operação Terminal Seguro foi possível reduzir significativamente os 

índices de roubos a ônibus no município. Em 2021 foram registrados 61 roubos, índice 

que, no ano de 2016 (ano anterior à implantação da operação), foi de 1.374 roubos, o 

que significa uma redução de 95,6%. A seguir apresentam-se os dados de roubos a 

ônibus do transporte coletivo em 2021, bem como os dados de anos anteriores em 

caráter complementar:

Ano

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Total

Roubos a ônibus

1.374

846

433

249

85

61

2.983

Média mensal

115

71

36

21

7

5

-

Variação da média mensal comparando ano anterior

-

38%

49%

42%

66%

28%

- 

Roubos a ônibus do Transporte Coletivo em Aracaju

Fonte: Setransp - Elaboração: Núcleo de Registros e Análise de Informação /GMA
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PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON 

ARACAJU

Com os objetivos de conscientizar consumidores e fornecedores quanto aos seus 

direitos e deveres nas relações de consumo, dar celeridade à solução dos conflitos 

decorrentes da relação de consumo, harmonizar as relações de consumo, o Procon 

Aracaju realizou as seguintes ações em 2021:

Fiscalização da Legislação Consumerista

Em 2021, a Coordenação de Fiscalização intensificou os seus trabalhos, monitorando 

os estabelecimentos comerciais localizados na capital, aferindo o alinhamento com a 

legislação consumerista. Entre os meses de janeiro e dezembro, foram realizadas 

1.475 vistorias em estabelecimentos comerciais localizados na capital. 

De maneira detalhada, 292 vistorias foram motivadas por denúncias encaminhadas 

através dos canais oficiais ou registradas pessoalmente pelos consumidores, bem 

como oriundas de requisições dos órgãos oficiais, a exemplo do Ministério Público. 

Ademais, 1.183 vistorias oriundas de ações espontâneas, atendendo ao planejamen-

to de atividades do órgão, incluindo as ações realizadas em cumprimento aos 

Decretos do Poder Executivo, que estabeleceram restrições de enfrentamento à 

Covid-19.

Das vistorias realizadas, 99 resultaram em lavratura de autos de infração, que, por 

consequência, ocasionaram a instauração de processos administrativos para 

apuração de práticas que desrespeitaram a legislação vigente.

Infere-se da análise de tais números, a predominância de ações de caráter educativo, 

com concessão de prazos para adequação das pendências apontadas durante a visita 

dos fiscais, possibilitando que as empresas, antes da aplicação da penalidade 

administrativa, se adéquem às normas previstas em Lei. 

As ações de caráter educativo têm resultados positivos, considerando a mínima 

reincidência em práticas infrativas após a primeira visita realizada pelas equipes de 

fiscais, conferindo, ainda, a possibilidade de reestruturação das empresas no período 

de calamidade pública, em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus.

Atendimento ao Consumidor

Entre os meses de janeiro e dezembro, foram registrados 1.623 atendimentos. Do 

número de atendimentos destacado acima, 260 deles resultaram em abertura direta 

de reclamação fundamentada, com a consequente instauração de processo adminis-

trativo. 

Também se destaca o fato de que 273 atendimentos referidos resultaram em 

encaminhamentos à fiscalização e 188 dos atendimentos foram resolvidos de 

maneira preliminar. 

Ainda no período destacado acima, foram realizadas 219 audiências extrajudiciais de 

conciliação, tendo 95 delas resultado em acordos, devidamente homologados pelo 

Poder Judiciário.
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Ÿ MOBILIDADE URBANA

Mobilidade Urbana é definida como a condição que permite o deslocamento das 

pessoas em uma cidade, com o objetivo de desenvolver relações sociais e econômi-

cas. Ônibus, transportes coletivos e carros fazem parte das soluções de mobilidade. 

Pensando em melhorar o deslocamento sustentável das pessoas em nossa cidade e 

na qualidade de vida, a Prefeitura de Aracaju vem desenvolvendo ações que porporci-

onarão mais rapidez no ir e vir das pessoas.

Revitalização dos Terminais de Integração

Os usuários do transporte público da capital sergipana que passam, diariamente, pelo 

Terminal de Integração da Atalaia, zona Sul, contam, agora, com um local completa-

mente transformado. O espaço passou por reestruturação total, em um investimento 

aproximado de R$ 1,9 milhão, através de convênio com o governo federal.  

Considerado como um dos terminais de maior fluxo de passageiros de Aracaju, o 

Terminal da Atalaia foi o primeiro a passar por intervenções estruturantes dentro do 

Projeto de Mobilidade Urbana. Entre as mudanças estão a instalação de nova 

cobertura metálica, a pavimentação de toda a área, a construção de boxes e a 

implantação de piso tátil.

Estão em obra em fase final o Terminal do Distrito Industrial (DIA), e em fase avançada 

a obra do Terminal de Integração do Mercado.

Ampliação da Ponte JK

A ponte Juscelino Kubitschek, sobre o rio Poxim, no bairro Farolândia, é uma via 

estratégica de acesso para a zona Sul e para a região central da cidade. Com a obra de 

ampliação realizada pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de 

Obras e Urbanização (Emurb), o trânsito de veículos no local será mais fluido, preve-

nindo o afunilamento na via e até acidentes.

Quando concluída, a ponte terá, além de três faixas de pista de rolamento em cada 

sentido, com 12 metros de largura cada, uma ciclovia e duas pistas para pedestres, 

que beneficiarão a acessibilidade e proporcionarão mais segurança à população. 

A estrutura possui uma extensão de 160 metros e a ampliação em 4 metros envolve 

seus dois lados. No entanto, no sentido Centro/praias haverá uma faixa com mais 2 

metros, onde será criada uma pista para pedestres, totalizando 6 metros de largura. 

No sentido contrário, o passeio já existe.
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Ÿ MEIO AMBIENTE

Melhorar a arborização da cidade e incentivar o plantio pelos cidadãos e entidades 

privadas é o que poderá fazer de Aracaju uma cidade mais verde. Programas e ações 

desenvolvidas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema).

ARBORIZAÇÃO

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

Arborização Urbana (PMARB), que visa planejar e executar a implantação da arboriza-

ção, bem como a sua manutenção, no ano vigente. É uma tarefa relativamente 

complexa, que exige planejamento e uma boa quantidade de recursos viabilizados 

pelo Fundo de Direitos Difusos (FDD) e Ministério do Meio Ambiente (MMA). 

A programação de plantio de árvores na cidade de Aracaju, em 2021, se deu conside-

rando os locais selecionados, quantidade de mudas, definição de espécies e a logística 

necessária. O período predominante de plantio sempre compreende a estação 

chuvosa na região, que vai de abril a agosto, facilitando a adaptação das mudas nos 

primeiros dias, devido à maior oferta de água. Esta ação, portanto, é de natureza 

sazonal. Até outubro, já tinham sido plantadas 3.811 mudas em Aracaju. 

Inventário de Arborização Urbana

Desenvolvido em 2018, o sistema online de coleta de dados em campo foi aprimorado 

em 2019 e 2020, foi desenvolvido um sistema online de coleta de dados em campo. O 

princípio do sistema foi o de capturar a informação georreferenciada da árvore, 

localizá-la no mapa da cidade e armazenar em um banco de dados todas as caracte-

rísticas relacionadas à árvore inventariada. Para tal, foram adquiridos Tablets que 

mantêm uma interface facilitada com o sistema web desenvolvido pela equipe de TI 

da Secretaria, para a coleta desses dados. 

Todos os indivíduos de portes arbóreos iguais ou maiores que 1m de altura, presentes 

nos locais inventariados, foram avaliados conforme os seguintes parâmetros: data e 

cadastrador(a); localização e coordenadas; identificação da espécie por nome popular 

e científico; coleta de material botânico para identificação posterior de espécies não 

reconhecidas em campo; condição da árvore (estando ótima, boa, regular, ruim, 

péssima ou morta, considerando-se aspectos como vigor, saúde, necessidade de 

podas, estado de declínio); doenças ou ataques de pragas em intensidades leve, 
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média e pesada; e recomendações de manejo (irrigação, adubação, tutoramento, 

substituição de mudas, combate a pragas e doenças, podas de limpeza e da rede 

elétrica).

Foram inventariadas 3.870 árvores, categorizadas conforme suas condições, com 

1.303 indivíduos arbóreos em ótimas condições; 1.930 em boas condições, necessi-

tando de leves intervenções; 492 árvores em condição regular, comprometidas por 

insetos e doenças, com problemas fisiológicos e carecendo de reparos; 115 árvores 

classificadas como péssimas, em estágio irreversível de declínio, não podendo ser 

tratadas; e 30 árvores mortas.

Unidades de Conservação

Em 2021, Aracaju deu um grande salto no que tange à gestão de Unidades de 

Conservação, graças a ações viabilizadas com recursos do BID (Banco Interamericano 

de Desenvolvimento), no bojo das medidas de compensação ambiental do Programa 

de Requalificação Urbana da Região Oeste de Aracaju. Uma das medidas que está em 

fase avançada é a elaboração do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Rio 

Poxim.

Outras Unidades de Conservação estão sendo viabilizadas sob responsabilidade da 

Prefeitura de Aracaju. São elas: a Reserva Extrativista (Resex) Mangabeiras Irmã 

Dulce dos Pobres e a UC Lamarão. A Resex está sendo organizada pela Emurb, no 

contexto de um projeto de assentamento de famílias em 1.100 residências no Bairro 

17 de Março. A mesma ocupará uma área de 9,21 hectares, para viabilizar a colheita e 

o beneficiamento da mangaba, como alternativa de renda para parte da comunidade.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL INTELIGENTE

Desde março do ano passado, o processo de Licenciamento Ambiental em Aracaju 

está sendo feito de forma online, por meio da plataforma AjuInteligente. A liberação 

da licença é gerenciada pela Sema e, a partir da implantação do sistema online, o 
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prazo de avaliação dos projetos caiu, em média, 50%.

PRÓ ANIMAL: RESGATE, ACOLHIMENTO, TRATAMENTO E ADOÇÃO 

O Pró-Animal é voltado às políticas públicas para os cuidados aos animais urbanos, 

fazendo também o necessário enfrentamento às situações que coloquem em risco 

estes e a coletividade, a exemplo do abandono, suscetibilidade a zoonoses, desequilí-

brio ecológico e riscos de acidentes.

Neste sentido, embora as ações se dêem prioritariamente a cães, gatos, equinos e 

asininos, por serem os que mais estão sujeitos a tais riscos e lideram as ocorrências 

de abandono e maus tratos apurados pela equipe de fiscalização especializada do 

DCA/Sema, o órgão vem discutindo o alcance, as competências e atribuições junto às 

equipes de zoonoses da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e com a Empresa 

Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), para delinear ações que contemplem a 

contento o resgate, acolhimento, tratamento e a adoção. 

Em 2021, integrantes da Sema, Emsurb, SMS e outros colaboradores formaram 

Grupo de Trabalho interdisciplinar para a elaboração de um relatório de competências 

e atribuições e algumas linhas de ação. 

Entre as linhas de ações já definidas, prevê-se a criação e a implantação de um 

Programa de Proteção Animal e a implantação de uma clínica veterinária pública; 

melhorias em serviços públicos de resgate e acolhimento de animais; e estímulo à 

adoção, em articulação com entidades do terceiro setor, voltadas à causa animal.
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Ÿ SERVIÇOS URBANOS

LIMPEZA URBANA

Em 2021, intervenções foram realizadas nos canais de Aracaju. Com o objetivo de 

melhorar o fluxo pluvial, evitando enchentes, mau cheiro causado pela água parada e 

o assoreamento dos canais, a PMA, através da Empresa Municipal de Serviços 

Urbanos (Emsurb),  garantiu a limpeza periódica dos canais existentes da zona Norte 

à zona Sul. 

Foi aberto o canal localizado no Riacho do Cabral, entre os bairros: Santos Dumont; 

Jardim Centenário; Bugio; Novo Paraíso; José Conrado de Araújo e América - (Avenida 

Brasil), tendo início no segundo semestre de 2021, sendo concluído no mesmo 

semestre, assegurando dignidade a população da região que por muito tempo sofreu 

danos causados pela falta de assistência na região.

LIMPEZA PÚBLICA

A Emsurb é responsável pela varrição manual de vias e logradouros públicos, trabalho 

efetuado por 8 equipes, com 88 agentes, que atendem a uma extensão em quilome-

tragem percorrida durante o processo de limpeza a cada mês.

Os colaboradores varrem extensões nas principais vias públicas, normalmente, em 

estratégia de mutirões por bairro, apresentando um valor total percorrido de 

40.982,33 quilômetros. 

LIMPEZA NAS PRAIAS

Mesmo com a limpeza e a coleta de lixo ocorrendo regulamente, com a disponibilida-

de de caixas estacionárias para receber os resíduos produzidos pelos bares e banhis-

ta, a Emsurb implantou 30 tonéis para ajudar ainda mais os frequentadores da praia.

RESÍDUOS SÓLIDOS

A Prefeitura disponibiliza aos aracajuanos opções práticas e eficazes para a destina-

ção adequada dos resíduos sólidos. Entre as alternativas ofertadas pela administra-

ção municipal estão as Estações de Entrega Voluntária de Resíduos Sólidos – 

Ecopontos, além da coleta domiciliar, o cata treco e caixas estacionárias em pontos 

estratégicos da cidade, que asseguram à população a destinação correta dos resíduos 

sólidos, como lixo e entulho.

Os ecopontos estão localizados nos bairros: Santos Dumont, Coroa do Meio, Ponto 

Novo, 17 de Março, Industrial e Inácio Barbosa.
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Equipe realizando limpeza nos rios
Foto: Felipe Goettenauer
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AÇÕES

Entre os serviços realizados em 2021 é possível destacar algumas ações específicas 

como o Natal Iluminado, que consistiu no planejamento e execução de poda nas áreas 

onde a Prefeitura Municipal de Aracaju selecionou para instalação das iluminações 

natalinas, por exemplo: Praça Fausto Cardoso, Praça Olímpio Campos, Praça 

Almirante Barroso, Avenida Beira Mar, Avenida Ivo do Prado, Porto D'anta entre 

outros locais. 

Além de ações de rotina, há as atividades referentes ao atendimento a emergências, 

enfatizando ações em conjunto com outras instituições municipais como a Defesa 

Civil Municipal, que vão desde a redução de riscos a integridade física de comunidades 

carentes até o apoio a ocorrências atípicas como o acidente de avião ocorrido no 

bairro Atalaia, no mês de maio.

IRRIGAÇÃO

A atividade de irrigação torna-se essencial para manutenção do verde nos nossos 

canteiros, praças e avenidas, atividade essa primordial para o equilíbrio do ecossiste-

ma. Entre os serviços realizados no ano, destacam-se a lavagem da fonte luminosa da 

praia formosa Aracaju, lavagem dos mercados setoriais do município de Aracaju, 

irrigação da Praça Getúlio Vargas (OAB), Calçadão da 13 de Julho, Calçadão formosa 

Aracaju Excepcionalmente atuamos na desinfeção de vias quando acontecem 

acidentes.

ORLAS E PARQUES

Na Orla Pôr do Sol Jornalista Cleomar Brandi foram realizados vários serviços no 

decorrer do ano de 2021, a exemplo de: substituição de gramas, reposição de 

lâmpadas dos postes em toda extensão da orla, bem como instalação da iluminação 

Natalina, substituição de refletores de LED do ponto de apoio da Prefeitura de 

Aracaju, revisão de toda a rede elétrica da Orla, marcação da área de distanciamento 

em atendimento às regras de combate à Covid-19, limpeza das caixas de gorduras e 
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esgotamento sanitário, manutenção de tábuas do deck e do guarda-corpo.

Local histórico e ligado à memória afetiva da população aracajuana, o Parque 

Governador Augusto Franco (Sementeira) passou pela primeira etapa de uma 

importante transformação. Atenta à necessidade de melhorias por causa do desgas-

te imposto pela ação do tempo em parte da estrutura, a Prefeitura de Aracaju realizou 

a revitalização do cercamento do parque.
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Ÿ INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 

O entrelaçamento entre as políticas públicas visando a inclusão social e sustentabili-

dade urbana com a diminuição da pobreza, através dos investimentos em urbaniza-

ção e produção de unidades habitacionais.

Residencial Mangabeiras Irmã Dulce dos Pobres

Com um investimento total de R$124 milhões, a Prefeitura de Aracaju construirá um 

complexo habitacional onde antes existia a Ocupação das Mangabeiras. Para a 

execução do projeto, a gestão municipal realocou mais de mil famílias que residiam 

por mais de cinco anos na ocupação, todas foram levadas para casas alugadas pela 

Prefeitura, onde permanecerão até que as obras sejam finalizadas.

Nova Olaria

Na comunidade Nova Olaria, serão investidos quase R$56 milhões, dos quais cerca de 

R$6 milhões de contrapartida do Município. No local, serão construídas 612 unidades 

habitacionais. O projeto também inclui regularização fundiária, esgotamento 

sanitário, pavimentação de vias e instalação de equipamentos de lazer.

Recanto da Paz 

No Recanto da Paz o investimento será de R$ 32,8 milhões, sendo R$2,1 milhões de 

contrapartida do tesouro municipal. Além de infraestrutura completa, também serão 

realizadas melhorias nas residências, beneficiando 755 famílias que passarão a viver 

com mais dignidade. Assim como na comunidade Nova Olaria, também faz parte do 

projeto esgotamento sanitário, pavimentação, regularização fundiária, entre outras 

melhorias.

MELHORIA DAS UNIDADES HABITACIONAIS 

Priorizar a ocupação democrática da área consolidada e garantir a maior efetividade 

da função social da cidade e da propriedade urbana. Para a realização destas ações é 

que a Prefeitura de Aracaju foi contemplada em julho de 2021 com mais de R$ 80 

milhões pelo programa federal Pró-Moradia.

Os recursos serão destinados para a realização de obras de urbanização das comuni-

dades Nova Olaria, no bairro Olaria, e Recanto da Paz, no bairro Aeroporto, além da 

construção de 612 unidades habitacionais e melhorias em mais 755 casas, impactan-

do significativamente na vida dos moradores.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

Implantar um conjunto de ações que objetivam a regularização jurídica, administrati-

va e técnica, nos termos da Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, em favor das 

famílias moradoras da Cidade de Aracaju.

Em 2021, a Prefeitura concluiu o processo de regularização do Bairro Coroa do Meio, e 

entregou, em dezembro, 139 escrituras de casas aos moradores beneficiários 

originais do empreendimento, que vivem  nas residências desde o ano de 2004, 

quando houve a inauguração das casas. Antes, estas famílias moravam em palafitas, 

em situação insalubre e de risco. Entre os documentos entregues aos 139 proprietári-

os dos imóveis estão o Título de Legitimação Fundiária, as Certidões de  Inteiro Teor, 

emitidas pelo cartório e pela SPU, e a planta de situação com informações do imóvel.

O processo de regularização fundiária exigiu um minucioso trabalho técnico da  

Diretoria de Habitação da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb). Para 

cada lote, o município elaborou uma planta de  situação, com implantação de cobertu-

ra do imóvel, identificação do ocupante, localização, dimensões, confrontações e 

quadro de área do terreno e área construída. Logo após, foi  publicado no Diário Oficial 

do Município o decreto nº 5.894/2019, em que a Prefeitura  autorizou a abertura do 

processo administrativo para efetivar a Regularização Fundiária. Ainda para cada lote, 

a Emurb elaborou memorial descritivo, concluindo o processo. 
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Para acelerar a regularização, a Emurb realizou um Acordo de Cooperação Técnica  

com a Superintendência do Patrimônio da União (SPU) para ações  conjuntas de 

regularização fundiária de interesse social e de interesse específico e habitação  de 

interesse social em áreas da União existentes no município de Aracaju. A pedido da 

gestão municipal, a SPU fracionou, de forma individual, os 652 Registros  Imobiliários 

Patrimoniais (RIP). O município elaborou então a Certidão de Regularização Fundiária  

(CRF) e enviou o requerimento para cartório de registro de  imóveis competente.

QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA NOS BAIRROS

Com obras estruturantes, serviços corriqueiros ou outras iniciativas prioritárias da 

gestão, a gestão municipal teve um ano bastante produtivo, com avanços significati-

vos para a população aracajuana. Ao todo, foram 33 obras públicas concluídas, a 

exemplo da infraestrutura da Atalaia e Coroa do Meio; do bairro Marivan; do lotea-

mento Expansão Siqueira Campos, no bairro 18 do Forte; do canal do loteamento São 

Carlos, no Olaria; dos loteamentos Jardim Indara e Tia Caçula, no Dom Luciano.

Foram entregues, também, praças novas e reurbanizadas em toda a cidade, a 

exemplo dos bairros 17 de Março, Ponto Novo, Santo Antônio, 18 do Forte e Jardins. 

Complexos viários foram concluídos, como a nova Avenida Deputado Reinaldo Moura, 

o corredor de transporte da Avenida Augusto Franco, consolidando transformações 

na mobilidade urbana, infraestrutura e lazer. 

Estão sendo executadas, no momento, mais 40 obras, como a infraestrutura do 

Residencial Mangabeiras, no bairro 17 de Março e dos loteamentos Isabel Martins, 

Rosa do Sol e Guarujá, situados no bairro Soledade; reforma do terminal do DIA e 

construção do novo terminal do Mercado; construção da Maternidade do 17 de 

Março, EMEI e EMEF no Santa Maria; infraestrutura do bairro Japãozinho; construção 

da UBS Niceu Dantas, no Mosqueiro; fornecimento e instalação de novos abrigos de 

ônibus em corredores de transporte e muito mais.

CIDADE DO FUTURO

Com recursos de até 84 milhões de dólares, fruto de um financiamento com o Novo 

Banco do Desenvolvimento (NBD), a Prefeitura de Aracaju desenvolverá o projeto 

Cidade do Futuro, que resultará na execução de mais de 20 obras de saneamento 

básico, drenagem, pavimentação e recuperação de vias, promovendo uma verdadeira 

mudança na capital sergipana.

Ao todo, serão investidos 105 milhões de dólares no programa Cidade do Futuro, 

sendo US$ 84 milhões da operação de crédito junto ao banco e US$ 21 milhões de 

contrapartida do município. Entre as obras que serão realizadas com os recursos 

estão a dragagem do rio Poxim, a infraestrutura dos canais do Médici e da Zona de 

Expansão, a ampliação do canal da Avenida Anízio Azevedo, além da recuperação das 

avenidas Tancredo Neves, Visconde de Maracaju e Maranhão. O programa inclui, 
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também, a urbanização dos bairros Areia Branca (1ª e 2ª etapa), Mosqueiro (1ª etapa) 

e dos loteamentos Costa Verde I e II, Recanto da Jaqueira, Porto do Gringo, 

Copacabana, entre outros.

Também fazem parte do pacote de intervenções a infraestrutura dos loteamentos 

Jardim Recreio, Luciana, Novo Horizonte  (bairro Santa Maria); Visconde de Maracaju 

II, São Sebastião (ambos no bairro Cidade Nova); Jardim do Coqueiro, Estrada do 

Aloque (bairro Jabotiana); Parque Mar e Sol (bairro Farolândia); Diana e Rua dos 

Poetas (bairros Aeroporto e Atalaia); além da complementação da infraestrutura do 

loteamento Paraíso do Sul, no bairro Santa Maria. Além disso, também será realizada 

a recuperação da Avenida Melício Machado.

CIDADE LUZ

A modernização do parque de iluminação pública é uma realidade na capital sergipa-

na. A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Infraestrutura 

(Seminfra), implanta as lâmpadas de LED em toda a cidade, e a transformação já é 

perceptível.

Estão sendo contemplados com algum tipo de intervenção, 28 bairros: 13 de Julho, 17 

de Março, 18 do Forte, Aeroporto, Atalaia, Bugio, Centro, Cidade Nova, Cirurgia, Coroa 

do Meio, Dom Luciano, Getúlio Vargas, Grageru, Industrial, Jardim Centenário, Jardins, 

Luzia, Marivan, Olaria, Pereira Lobo, Ponto Novo, Robalo, Santa Maria, Santo Antônio, 

Santos Dumont, São José, Soledade e Suíssa.

Em breve, Aracaju será a primeira capital do país a ter todo o seu parque de iluminação 

pública completamente coberto por luminárias em LED, as quais oferecem maior vida 

útil, potência, comodidade e economia de recursos públicos. Em alguns locais, como 

no Bugio, Dom Luciano e Jardim Centenário o avanço é significativo, com 75,70%, 

52,84% e 41,27% de pontos de luz substituídos pela nova tecnologia, respectivamen-

te.

NOVO PLANO DIRETOR URBANO DE ARACAJU

A revisão do PDDU é uma das prioridades da gestão municipal. O Plano Diretor 

estabelece regras, parâmetros, instrumentos e incentivos para o desenvolvimento 

urbano da cidade nas próximas décadas, a partir de diagnósticos urbanos, protegendo 

o meio ambiente e assegurando o direito à cidade, por isso é fundamental que as 

comunidades tenham ciência do que está sendo proposto e possam, a partir da 

reflexão do que querem e necessitam, intervir junto ao poder público, por meio de 

sugestões.

No decorrer de 2021, foram realizadas audiências públicas de revisão Plano Diretor 

de Desenvolvimento Urbano, tanto na modalidade online como presenciais, abran-

gendo toda a cidade. Essa consulta à população foi dividida em zonas e os eventos 

aconteceram em bairros-polo, de modo a ampliar a participação popular. Outra 

medida para democratizar ainda mais a participação foram as transmissões via 

YouTube, que permitiram a contribuição via chat.

Depois de encerrar este ciclo de abertura à sociedade, as contribuições foram 

analisadas pela equipe técnica da Seminfra, sistematizadas e incluídas na minuta do 

Plano Diretor, após consideradas suas viabilidades. 

Após esta etapa, a minuta será apresentada ao Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Urbano de Aracaju (Condurb) para aprovação. Uma vez validado, o 

projeto segue para apreciação dos vereadores da Câmara Municipal de Aracaju.
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Secom/AAN

Saúde

Emsurb

Emurb

Semasc

Semed

Funcaju

SMTT

Fundat

Procon

Semdec

Seplog

Sema

Semfaz

Sejesp

Semict

GMA

CGM

PGM

Total

1.570

946

380

216

196

182

165

125

124

88

77

74

48

28

25

24

13

13

6

4.300

Matérias Publicadas - 2021

Fonte: Secom

Órgão/Entidade

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total

328

311

390

364

415

338

377

411

403

356

306

301

4.300

Matérias Publicadas  - 2021

Fonte: Secom

Mês Qtde

Qtde

Em 2021, o site da Prefeitura de Aracaju passou a contar com uma ferramenta de 

acessibilidade digital capaz de traduzir o seu conteúdo para a linguagem de libras, 

denominado de VLibras. Este programa possibilitou que as pessoas com deficiência 

auditiva acessem o conteúdo do site de forma independente, sem a necessidade de 

intervenção de uma terceira pessoa.

Ÿ COMUNICAÇÃO

DIRETORIA DE JORNALISMO

Cabe a esta diretoria promover a comunicação institucional da Prefeitura de Aracaju 

na imprensa e no site oficial do Município. As matérias divulgadas prestam contas e 

levam informação à sociedade, para que esta adote, em muitos casos, um comporta-

mento a lhe trazer benefício, além de estimular a sua participação na tomada de 

decisões, sendo exemplo disso as campanhas de combate à Covid-19, de matrículas 

nas escolas do Município, IPTU e do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de 

Aracaju - PDDU. 

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 as 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, espontanea-

mente, à imprensa.  

Como visto, o site da Prefeitura de 

Aracaju promove interação com diversos 

veículos de comunicação, que exercem o 

jornalismo e outras funções de comuni-

cação informativa, por meio da divulga-

ção de matérias.

Os quadros demonstram a publicação de 

4.300 matérias no decorrer do ano de 

2021, que geraram uma média de 358 

publicações por mês e resultaram em 

130 mil impressões/visualizações.
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DIRETORIA DE MARKETING

Compete à Diretoria de Marketing assessorar o Secretário Municipal da Comunicação 

Social na atividade de organizar, coordenar e executar as ações e projetos de comuni-

cação publicitária e eventos realizados ou patrocinados pela Prefeitura de Aracaju.  

Foi liquidado no período de janeiro a dezembro/2021, nas ações 2312 - Planejar e 

Desenvolver Campanhas Institucionais para Divulgação das Políticas da PMA; 2010 - 

Planejar e Desenvolver Campanhas de Utilidade Pública para Divulgação de Políticas 

da PMA; e 2011 - Publicidade Legal, o valor de R$ 10.756.458,26 (dez milhões, 

setecentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis 

centavos), de acordo com as planilhas a seguir: 

Investimento por Veículo e Campanha

Contrato

Competência da Despesa

Contratante Principal / Anuente / Aderente

Rótulos de Linha

TV SERGIPE

ANIVERSÁRIO DE 166 ANOS DE ARACAJU

ARACAJU NO COMBATE AO COVID

ARACAJU NO COMBATE AO COVID - FASE 2

CAMPANHAS DIVERSAS - FINAL DO BBB

CARNAVAL 2021

COVID 2ª ONDA

DIA DO TRABALHADOR

ENTREGAS AGOSTO

ENTREGAS DEZEMBRO

ENTREGAS JULHO

ENTREGAS NOVEMBRO

ENTREGAS OUTUBRO

ENTREGAS SETEMBRO

ENTREGAS SETEMBRO - FASE 2

ENTREGAS SETEMBRO 2

FIM DE ANO

FLORIR

FORRÓ CAJU EM CASA

INFORME NESTOR PIVA

INFORME RETOMADA NESTOR PIVA

IPTU 2021

MATRÍCULAS ON LINE 2021

PDDU 2021

PROFESSORES ON

(Vários itens)

(Vários itens)

SECOM 

Soma R$     

3.196.735,59          

128.784,76          

101.283,30          

153.613,52              

7.060,00          

101.466,16          

125.476,08            

38.370,97          

423.379,76          

103.929,66          

139.862,08            

47.728,40            

64.415,40            

50.594,40            

59.864,00              

4.118,40          

151.295,12            

79.952,00            

32.006,32            

62.500,96            

51.435,72          

285.577,00            

70.781,00            

56.228,60            

48.658,50          
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Investimento por Veículo e Campanha (continuação - 2)Investimento por Veículo e Campanha (continuação - 1)

RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS

SEIS MESES DE VACINAÇÃO

TOQUE DE RECOLHER

TRABALHO QUE DÁ ORGULHO

VACINA AJU

VACINAÇÃO COVID 19

VOLTE PRA ESCOLA

VT VACINA

TV ATALAIA

DEZEMBRO

ANIVERSÁRIO DE 166 ANOS DE ARACAJU

ARACAJU NO COMBATE AO COVID

ARACAJU NO COMBATE AO COVID - FASE 2

CARNAVAL 2021

COVID 2ª ONDA

DIA DO TRABALHADOR

ENTREGAS AGOSTO

ENTREGAS DEZEMBRO

ENTREGAS JULHO

ENTREGAS NOVEMBRO

ENTREGAS OUTUBRO

ENTREGAS SETEMBRO

ENTREGAS SETEMBRO - FASE 2

ENTREGAS SETEMBRO 2

FIM DE ANO

FORRÓ CAJU EM CASA

INFORME NESTOR PIVA

INFORME RETOMADA NESTOR PIVA

IPTU 2021

MATRÍCULAS ON LINE 2021

PDDU 2021

PROFESSORES ON

RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS

SEIS MESES DE VACINAÇÃO

TOQUE DE RECOLHER

TRABALHO QUE DÁ ORGULHO

VACINA AJU

VACINAÇÃO COVID 19

VOLTE PRA ESCOLA

VT VACINA

LF PRODUÇÕES

BANCO DE IMAGEM

DIA DOS PAIS

ENTREGAS AGOSTO

ENTREGAS JULHO

ENTREGAS OUTUBRO

ENTREGAS SETEMBRO

RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS

TRABALHO QUE DÁ ORGULHO

VOLTE PRA ESCOLA

WG PRODUÇÕESAÇÕES

CONTRA O COVID

AJUPLAY

ANIVERSÁRIO DE 166 ANOS DE ARACAJU

ARACAJU NO COMBATE AO COVID

ARACAJU NO COMBATE AO COVID - FASE 2

CARNAVAL 2021

COROS NATALINOS E QUINTA INSTRUMENTAL

108.432,16          

148.804,00            

74.361,84          

148.507,68            

98.860,40          

105.753,76            

83.462,64            

40.171,00      

2.557.028,05            

15.160,00            

96.039,60            

94.474,60          

127.233,00            

60.540,00            

91.316,00            

29.968,40          

353.084,00            

77.394,00          

112.994,00            

43.624,00            

59.586,20            

46.202,00            

55.410,00              

5.136,00          

123.086,00            

79.056,00            

55.412,00            

43.283,00          

277.924,00            

40.231,80            

89.997,00            

30.205,50            

82.316,00            

54.604,00            

53.958,00          

113.160,00            

92.058,00            

74.102,00            

58.723,95            

20.749,00          

941.475,00          

780.000,00              

9.500,00            

33.000,00            

24.000,00            

12.000,00            

13.000,00            

20.900,00            

28.475,00            

20.600,00          

789.618,00            

12.000,00              

6.565,00            

25.000,00            

55.200,00            

10.200,00            

56.800,00            

32.724,00            
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Investimento por Veículo e Campanha (continuação - 4)Investimento por Veículo e Campanha (continuação - 3)

COVID 2ª ONDA

DIA DA MULHER

DIA DAS MÃES

DIA DO TRABALHADOR

DOCUMENTÁRIO ZONA DE EXPANSÃO

ENTREGAS AGOSTO

ENTREGAS DEZEMBRO

ENTREGAS NOVEMBRO

ENTREGAS SETEMBRO 2

FIM DE ANO

FLORIR

FORRÓ CAJU EM CASA

INFORME NESTOR PIVA

INFORME RETOMADA NESTOR PIVA

MARATONA CULTURAL DE ARACAJU

MATRÍCULAS ON LINE 2021

OBRAS

PDDU 2021

PROFESSORES ON

SEIS MESES DE VACINAÇÃO

SEMANA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

TOQUE DE RECOLHER

TRABALHO QUE DÁ ORGULHO

VACINA AJU

VACINAÇÃO COVID 19

VERÃO ARACAJU 2021

VT VACINA

RÁDIO 103 FM

ANIVERSÁRIO DE 166 ANOS DE ARACAJU

ARACAJU NO COMBATE AO COVID

ARACAJU NO COMBATE AO COVID - FASE 2

CAMPANHAS DIVERSAS

CAMPANHAS DIVERSAS / PATROCÍNIO DE MÍDIA

CARNAVAL 2021

COVID 2ª ONDA

DIA DO TRABALHADOR

FORRÓ CAJU EM CASA

IPTU 2021

MATRÍCULAS ON LINE 2021

TOQUE DE RECOLHER

VACINA AJU

VACINAÇÃO COVID 19

CONFIRMA COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA.

MONITORAMENTO DE REDES

RÁDIO FAN FM

ANIVERSÁRIO DE 166 ANOS DE ARACAJU

ARACAJU NO COMBATE AO COVID

CAMPANHAS DIVERSAS

CAMPANHAS DIVERSAS NO ROTATIVO

CARNAVAL 2021

COVID 2ª ONDA

ENTREGAS OUTUBRO

FORRÓ CAJU EM CASA

IPTU 2021

MATRÍCULAS ON LINE 2021

TRABALHO QUE DÁ ORGULHO

VACINAÇÃO COVID 19

INSIGHT MÍDIA

12.700,00            

28.000,00              

8.000,00            

14.800,00            

14.544,00            

28.400,00            

14.200,00            

11.100,00            

13.000,00            

34.800,00            

31.900,00            

36.000,00              

5.000,00              

9.500,00              

7.575,00            

38.200,00              

5.000,00            

41.700,00            

25.500,00            

10.200,00              

3.535,00              

9.500,00            

58.375,00            

23.400,00            

12.700,00            

75.000,00            

18.500,00          

304.188,00              

5.460,00              

4.352,00              

5.984,00            

49.360,00          

196.700,00              

4.800,00              

2.304,00              

1.836,00            

12.500,00            

11.520,00              

3.900,00              

1.344,00              

1.440,00              

2.688,00          

291.102,00          

291.102,00          

245.137,24              

5.048,00              

3.094,56          

179.106,13            

13.065,92              

4.657,50              

4.694,76              

4.586,40            

10.000,00              

6.627,55              

5.798,40              

2.980,80              

5.477,22          

138.500,00            
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Investimento por Veículo e Campanha (continuação - 6)Investimento por Veículo e Campanha (continuação - 5)

ANIVERSÁRIO DE 166 ANOS DE ARACAJU

CARNAVAL 2021

DIA DA MULHER

DIA DAS MÃES

DIA DOS PAIS

ENTREGAS AGOSTO

ENTREGAS NOVEMBRO

ENTREGAS OUTUBRO

ENTREGAS SETEMBRO

ENTREGAS SETEMBRO 2

FIM DE ANO

FLORIR

FORRÓ CAJU EM CASA

IPTU 2021

MATRÍCULAS ON LINE 2021

OBRAS ANÚNCIO TSUNAMI

PROFESSORES ON

TRABALHO QUE DÁ ORGULHO

VACINAÇÃO COVID 19

RÁDIO JOVEM PAN

ANIVERSÁRIO DE 166 ANOS DE ARACAJU

ARACAJU NO COMBATE AO COVID

ARACAJU NO COMBATE AO COVID - FASE 2

COVID 2ª ONDA

DIA DO TRABALHADOR

ENTREGAS AGOSTO

ENTREGAS JULHO

FORRÓ CAJU EM CASA

INFORME NESTOR PIVA

INFORME RETOMADA NESTOR PIVA

IPTU 2021

TOQUE DE RECOLHER

TRABALHO QUE DÁ ORGULHO

VACINA AJU

VACINAÇÃO COVID 19

GLOBONEWS

SEIS MESES DE VACINAÇÃO

AJALUX

ANIVERSÁRIO DE 166 ANOS DE ARACAJU

TRABALHO QUE DÁ ORGULHO

TRABALHO QUE DÁ ORGULHO - FASE 2

RÁDIO XODÓ

ANIVERSÁRIO DE 166 ANOS DE ARACAJU

ARACAJU NO COMBATE AO COVID

ARACAJU NO COMBATE AO COVID - FASE 2

COVID 2ª ONDA

ENTREGAS AGOSTO

ENTREGAS DEZEMBRO

ENTREGAS JULHO

ENTREGAS NOVEMBRO

ENTREGAS OUTUBRO

ENTREGAS SETEMBRO 2

FIM DE ANO

FORRÓ CAJU EM CASA

INFORME NESTOR PIVA

INFORME RETOMADA NESTOR PIVA

IPTU 2021

MATRÍCULAS ON LINE 2021

22.000,00              

5.000,00            

10.000,00                  

500,00              

1.000,00            

15.500,00              

1.000,00              

1.000,00              

1.000,00              

1.000,00            

11.000,00              

6.000,00            

31.000,00              

6.000,00              

5.000,00              

1.500,00            

11.000,00              

8.000,00              

1.000,00          

127.489,84              

6.762,06              

3.903,12              

4.364,41              

6.960,06              

3.903,12            

36.346,98              

5.026,71              

6.460,36              

6.186,72              

4.956,96            

17.097,45              

4.640,04              

7.513,40              

5.413,38              

7.955,07          

117.840,00          

117.840,00          

117.730,00            

20.500,00            

58.290,00            

38.940,00          

116.750,80              

6.230,00              

3.765,00              

6.435,00              

3.738,00              

8.410,50              

5.482,40              

4.984,00              

4.672,50              

5.340,00              

5.340,00              

7.565,00              

6.452,50              

1.246,00              

3.738,00              

8.722,00              

5.340,00            

3 - Resultados da Gestão



51Relatório de Gestão 2021
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RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS

TOQUE DE RECOLHER

TRABALHO QUE DÁ ORGULHO

VACINAÇÃO COVID 19

VOLTE PRA ESCOLA

RÁDIO ARQUIDIOCESANA

ANIVERSÁRIO DE 166 ANOS DE ARACAJU

ARACAJU NO COMBATE AO COVID

ARACAJU NO COMBATE AO COVID - FASE 2

COVID 2ª ONDA

ENTREGAS AGOSTO

ENTREGAS DEZEMBRO

ENTREGAS JULHO

ENTREGAS NOVEMBRO

ENTREGAS OUTUBRO

ENTREGAS SETEMBRO

ENTREGAS SETEMBRO 2

FIM DE ANO

FORRÓ CAJU EM CASA

INFORME NESTOR PIVA

INFORME RETOMADA NESTOR PIVA

IPTU 2021

MATRÍCULAS ON LINE 2021

PDDU 2021

RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS

TOQUE DE RECOLHER

TRABALHO QUE DÁ ORGULHO

VACINAÇÃO COVID 19

VOLTE PRA ESCOLA

MJCF CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL

PESQUISA DE COMUNICAÇÃO

TV ON LINE

CAMPANHAS DIVERSAS

JORNAL DO DIA

ANIVERSÁRIO DE 166 ANOS DE ARACAJU

CAMPANHAS DIVERSAS

FIM DE ANO

IPTU 2021

PUBLICIDADE LEGAL

TRABALHO QUE DÁ ORGULHO - FASE 2

RÁDIO RIO FM

ANIVERSÁRIO DE 166 ANOS DE ARACAJU

ARACAJU NO COMBATE AO COVID

ARACAJU NO COMBATE AO COVID - FASE 2

COVID 2ª ONDA

ENTREGAS AGOSTO

ENTREGAS JULHO

FIM DE ANO

FORRÓ CAJU EM CASA

INFORME NESTOR PIVA

INFORME RETOMADA NESTOR PIVA

RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS

TOQUE DE RECOLHER

TRABALHO QUE DÁ ORGULHO

MIX MÍDIA

IPTU 2021

TRABALHO QUE DÁ ORGULHO

JORNAL CORREIO DE SERGIPE

11.214,00              

3.738,00              

3.560,00              

6.541,50              

4.236,40          

116.628,00              

1.485,00              

5.694,00              

4.280,00              

2.227,50            

15.840,00              

4.262,50              

2.970,00              

3.712,50              

3.751,00              

2.475,00              

3.712,50              

6.682,50              

4.880,50              

3.960,00              

1.816,00            

11.788,50              

5.448,00              

5.221,00              

7.884,00              

1.485,00              

6.930,00              

6.930,00              

3.192,50          

110.858,30          

110.858,30          

108.000,00          

108.000,00            

93.569,11            

12.000,00            

33.121,11            

12.000,00            

12.000,00            

12.448,00            

12.000,00            

76.239,45              

5.607,00              

5.991,75              

5.607,00              

4.325,40              

4.325,40              

4.325,40              

6.808,50              

8.811,00              

3.844,80              

2.883,60              

8.650,80              

3.844,80            

11.214,00            

75.589,00            

30.610,00            

44.979,00            

73.560,00            
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ANIVERSÁRIO DE 166 ANOS DE ARACAJU

ANÚNCIO IMPRENSA

FIM DE ANO

IPTU 2021

PUBLICIDADE LEGAL

TRABALHO QUE DÁ ORGULHO - FASE 2

BOA COMUNICAÇÃO

ANIVERSÁRIO DE 166 ANOS DE ARACAJU

DIA DO TRABALHADOR

FORRÓ CAJU EM CASA

LANDING PAGE HABITAÇÃO

MARATONA CULTURAL DE ARACAJU

MATRÍCULAS ON LINE 2021

SEIS MESES DE VACINAÇÃO

VERÃO ARACAJU 2021

INFONET

ANIVERSÁRIO DE 166 ANOS DE ARACAJU

CAMPANHAS DIVERSAS

SITE UNIVERSO POLÍTICO

CAMPANHAS DIVERSAS

JOZAILTON OLIVEIRA

CAMPANHAS DIVERSAS

PORTAL RCN LTDA.

PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DA PMA RÁDIO CORREDOR

JORNAL DA CIDADE

ANIVERSÁRIO DE 166 ANOS DE ARACAJU

FIM DE ANO

IPTU 2021

PUBLICIDADE LEGAL

TRABALHO QUE DÁ ORGULHO - FASE 2

RÁDIO JORNAL

ANIVERSÁRIO DE 166 ANOS DE ARACAJU

ARACAJU NO COMBATE AO COVID

ARACAJU NO COMBATE AO COVID - FASE 2

CARNAVAL 2021

COVID 2ª ONDA

FORRÓ CAJU EM CASA

IPTU 2021

MATRÍCULAS ON LINE 2021

TRABALHO QUE DÁ ORGULHO

IMPRENSA 24 HORAS

CAMPANHAS DIVERSAS

FUNDAÇÃO DE CULTURA E ARTE APERIPÊ DE SERGIPE

ANIVERSÁRIO DE 166 ANOS DE ARACAJU

ARACAJU NO COMBATE AO COVID

CARNAVAL 2021

FORRÓ CAJU EM CASA

MATRÍCULAS ON LINE 2021

VT VACINA

BLOG DO MAX

CAMPANHAS DIVERSAS

PORTAL FAX AJU

CAMPANHAS DIVERSAS

SUPERLUX 

TRABALHO QUE DÁ ORGULHO

TRABALHO QUE DÁ ORGULHO - FASE 2

CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA

ANIVERSÁRIO DE 166 ANOS DE ARACAJU

15.000,00              

4.000,00            

15.000,00            

12.000,00            

15.560,00            

12.000,00            

67.746,86              

5.000,00              

5.000,00            

13.000,00              

1.063,16              

3.684,20            

20.000,00            

15.000,00              

4.999,50            

59.500,00              

4.500,00            

55.000,00            

54.509,00            

54.509,00            

53.552,38            

53.552,38            

51.750,00            

51.750,00            

51.320,00            

14.000,00            

14.000,00              

6.000,00            

10.320,00              

7.000,00            

45.169,00              

4.896,00              

6.136,00              

2.656,00              

3.400,00              

3.264,00              

4.614,00              

9.876,00              

4.615,00              

5.712,00            

44.000,30            

44.000,30            

43.565,49              

7.608,12              

9.815,29              

8.245,12              

4.000,00              

7.433,05              

6.463,91            

43.000,72            

43.000,72            

42.839,23            

42.839,23            

38.500,00            

22.000,00            

16.500,00            

36.765,20              

7.505,89              
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ARACAJU NO COMBATE AO COVID

DIA DO TRABALHADOR

FLORIR

FORRÓ CAJU EM CASA

MARATONA CULTURAL DE ARACAJU

MATRÍCULAS ON LINE 2021

SEIS MESES DE VACINAÇÃO

TRABALHO QUE DÁ ORGULHO

BASSE 22 PUBLICIDADE LTDA.

TRABALHO QUE DÁ ORGULHO

RÁDIO 98.1 FM ALELUIA

ENTREGAS DEZEMBRO

ENTREGAS JULHO

ENTREGAS NOVEMBRO

ENTREGAS OUTUBRO

ENTREGAS SETEMBRO 2

FIM DE ANO

PDDU 2021

TRABALHO QUE DÁ ORGULHO

VOLTE PRA ESCOLA

RÁDIO SARA NOSSA TERRA

ENTREGAS AGOSTO

ENTREGAS DEZEMBRO

ENTREGAS NOVEMBRO

ENTREGAS SETEMBRO

FIM DE ANO

RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS

VOLTE PRA ESCOLA

INOVE NOTICIAS

ANIVERSÁRIO DE 166 ANOS DE ARACAJU

ARACAJU NO COMBATE AO COVID

ARACAJU NO COMBATE AO COVID - FASE 2

ENTREGAS AGOSTO

ENTREGAS JULHO

ENTREGAS OUTUBRO

FIM DE ANO

FORRÓ CAJU EM CASA

INFORME RETOMADA NESTOR PIVA

PDDU 2021

TOQUE DE RECOLHER

TRABALHO QUE DÁ ORGULHO

INTERBLOG RITA OLIVEIRA

CAMPANHAS DIVERSAS

JORNAL POVÃO

ANIVERSÁRIO DE 166 ANOS DE ARACAJU

FIM DE ANO

IPTU 2021

TRABALHO QUE DÁ ORGULHO

RÁDIO LIBERDADE

ANIVERSÁRIO DE 166 ANOS DE ARACAJU

ARACAJU NO COMBATE AO COVID

ARACAJU NO COMBATE AO COVID - FASE 2

CARNAVAL 2021

COVID 2ª ONDA

IPTU 2021

MATRÍCULAS ON LINE 2021

TOQUE DE RECOLHER

TRABALHO QUE DÁ ORGULHO

6.858,72              

1.143,12              

2.286,24              

7.087,46                  

315,47              

5.359,19              

2.131,20              

4.077,91            

34.000,00            

34.000,00            

30.955,00              

2.875,00              

4.950,00              

2.475,00              

3.000,00              

2.970,00              

4.455,00              

1.425,00              

6.930,00              

1.875,00            

30.505,00              

9.195,48              

3.283,74              

2.814,90              

1.751,52              

6.380,50              

5.254,56              

1.824,30            

28.024,00              

3.159,00              

1.606,00              

2.285,00              

1.458,00              

2.475,00              

1.400,00              

3.159,00              

4.860,00              

1.168,00              

2.044,00              

1.980,00              

2.430,00            

28.000,48            

28.000,48            

26.000,00              

6.500,00              

6.500,00              

6.500,00              

6.500,00            

25.508,50              

2.535,00              

2.291,25              

3.952,00              

1.750,00              

2.100,00              

5.250,00              

1.680,25                  

490,00              

5.460,00            
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JORNAL O COERENTE

ANIVERSÁRIO DE 166 ANOS DE ARACAJU

CIDADE SOLIDÁRIA

FIM DE ANO

IPTU 2021

TRABALHO QUE DÁ ORGULHO - FASE 2

DESTAQUE COMUNICAÇÃO

CAMPANHAS DIVERSAS

DEZ COMUNICAÇÃO

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

COVID 2ª ONDA

LONA PARA ATO DE ENTREGA DA AV. 12 DE OUTUBRO

TRABALHO QUE DÁ ORGULHO

VACINAÇÃO COVID 19

VERÃO ARACAJU 2021

BLOG PRIMEIRA MÃO

CAMPANHAS DIVERSAS

IMPRENSA 1

ARACAJU NO COMBATE AO COVID - FASE 2

CAMPANHAS DIVERSAS

SÓ SERGIPE

CAMPANHAS DIVERSAS

ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

CIDADE SOLIDÁRIA

COVID 2ª ONDA

DIA DA MULHER

DOCUMENTÁRIO ZONA DE EXPANSÃO

PROFESSORES ON

RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS

SMTT

VACINAÇÃO COVID 19

VERÃO ARACAJU 2021

ARACAJU FEST

CAMPANHAS DIVERSAS

FORRÓ CAJU EM CASA

MUTANTE COMUNICAÇÃO

TRABALHO QUE DÁ ORGULHO

TRABALHO QUE DÁ ORGULHO - FASE 2

ESTUDIO ELOS

TRABALHO QUE DÁ ORGULHO - FASE 2

BAND ARACAJU

FORRÓ CAJU EM CASA

JORNAL FOLHA METROPOLITANA

ANIVERSÁRIO DE 166 ANOS DE ARACAJU

FIM DE ANO

TRABALHO QUE DÁ ORGULHO - FASE2

WORLD

CONVOCAÇÃO VACINA

ONE STATION PUBLICIDADE

FORRÓ CAJU EM CASA

SERGILUX

TRABALHO QUE DÁ ORGULHO

TRABALHO QUE DÁ ORGULHO - FASE 2

COLORGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS

BOLETIM VACINAS

CARTÃO DE VISITA PREFEITO

CARTÕES DE CUMPRIMENTO

24.750,00              

5.000,00              

4.000,00              

5.000,00              

4.500,00              

6.250,00            

24.002,40            

24.002,40            

23.451,37              

3.891,23              

3.888,50              

1.890,00              

1.900,00              

3.961,22              

7.920,42            

18.838,75            

18.838,75            

18.482,00              

2.480,00            

16.002,00            

16.000,00            

16.000,00            

15.997,86                  

191,02                  

826,95              

2.480,88                  

926,22              

1.860,63              

1.598,40              

3.101,10              

1.269,89              

2.480,88              

1.261,89            

15.500,00            

10.500,00              

5.000,00            

15.080,00              

6.980,00              

8.100,00            

15.000,00            

15.000,00            

12.402,60            

12.402,60            

12.000,00              

4.000,00              

4.000,00              

4.000,00            

11.000,00            

11.000,00            

11.000,00            

11.000,00            

10.950,00              

5.550,00              

5.400,00            

10.925,35                  

504,90                  

580,00              

1.898,80                  
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MATRÍCULAS ON LINE 2021

SACOLAS INSTITUCIONAIS CERIMONIAL

VACINA SEGUNDA DOSE

VACINAÇÃO SOLIDÁRIA

VERÃO ARACAJU 2021

LUX COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA ME

DIA DA MULHER

S&J PUBLICAÇÕES LTDA.

ANÚNCIO REVISTA DO SINDPF

LUIZ MELO & CIA LTDA - ME

CARTÕES DE VISITA

EXPO TURISMO

MANDATO

MANDATO NOVEMBRO

VERÃO ARACAJU 2021

ANDERSON CHRISTIAN

CAMPANHAS DIVERSAS

RÁDIO CB PRODUÇÕES

ARACAJU NO COMBATE AO COVID

ARACAJU NO COMBATE AO COVID - FASE 2

FIM DE ANO

NEO COMUNICAÇÃO

ANIVERSÁRIO DE 166 ANOS DE ARACAJU

TRABALHO QUE DÁ ORGULHO

ELDER SANTOS FERREIRA

CAMPANHAS DIVERSAS

TAC

MELHORES DO ANO

SÓ SERGIPE

CAMPANHAS DIVERSAS

SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA MICRO-EMPRESA

HOTSITE PDDU

MGA COMUNICAÇÃO

SINALIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA SEMFAZ

OLIVE CONFECÇÕES

VACINA AJU

TRUKS

INAUGURAÇÃO / TECIDO

NOMINATAS

WSL COMERCIAL LTDA.

ENTREGAS DEZEMBRO

Total

555,00              

1.196,00              

1.307,95              

3.600,00              

1.282,70            

10.915,31            

10.915,31            

10.000,00            

10.000,00              

9.027,38                  

101,00                    

97,97              

7.544,70              

1.111,00                  

172,71              

8.000,00              

8.000,00              

7.995,00              

3.105,00              

2.160,00              

2.730,00              

4.360,00              

2.200,00              

2.160,00              

4.000,00              

4.000,00              

4.000,00              

4.000,00              

3.000,00              

3.000,00              

2.323,00              

2.323,00              

1.880,00              

1.880,00              

1.500,00              

1.500,00                  

575,20                  

243,60                  

331,60                  

252,50                  

252,50    

10.756.458,26 

Destacaram-se na publicidade, como principais projetos desenvolvidos em 2021, as 

seguintes campanhas: 

IPTU 2021

Para a ampla divulgação da ação, a Secom, por meio da Diretoria de Marketing 

Institucional (DMI), desenvolveu a campanha “IPTU 2021” para disseminar a disponi-

bilização do carnê do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU no Portal do 

Contribuinte e informar ao cidadão das datas de vencimento e do desconto concedido 

com o pagamento em cota única. 

O IPTU é uma das principais receitas da Prefeitura de Aracaju para realizar obras e 

manter os serviços municipais em bom funcionamento. Por causa disso, é muito 

importante dar ampla divulgação a ele e garantir que os munícipes tenham ciência do 

seu período de arrecadação, para que possam cumprir com este compromisso. É 

importante levar em consideração que a inadimplência pode se dar não só por 
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questões financeiras, mas por falta de acesso a informação.

Tornou-se necessário informar ao contribuinte as possibilidades de extrair o docu-

mento de arrecadação em mencionado portal e de fazer o pagamento do tributo sem 

precisar sair de casa, de maneira prática, rápida e segura. Além disso, era importante 

estimular o pagamento da cota única.

A campanha “IPTU 2021” foi a público por anúncios em jornais de grande circulação da 

Capital, veiculação em outdoors, backbus, VTs para TV, spots de rádio, banners de 

internet nos principais blogs de notícia, posts patrocinados em redes sociais, como 

Facebook e Instagram, que foram segmentados, principalmente, por geolocalização 

para impactar os bairros com o maior número de contribuintes e possibilitar um 

histórico maior de adimplência. 

Percebeu-se, ao final da campanha, menos inadimplentes em relação ao ano anterior, 

além de uma quantidade maior de contribuintes optando pela cota única, o que 

contribuiu para que a Prefeitura de Aracaju tivesse, já num primeiro momento, uma 

arrecadação superior ao que planejou a Secretaria Municipal da Fazenda.

Matrícula Online 2021

A implantação da plataforma eletrônica Matrícula Online democratizou o acesso ao 

ensino público municipal, modernizou o processo de matrícula, eliminou as imensas 

filas formadas todos os anos e proporcionou mais comodidade aos pais dos alunos. 

Implantado desde 2018, o sistema de matrículas foi criado para atender as demandas 

de forma simples e ágil e ofertar comodidade aos pais no processo de matrícula 

escolar. Antes desse sistema, a matrícula era presencial e os pais precisavam se 

deslocar até as escolas para se organizarem em filas imensas que eram formadas 

desde cedo para só depois terem seus filhos matriculados. 

Cena do Filme da Campanha IPTU 2021

A pandemia de Coronavírus impôs um grande desafio à Educação em todo o mundo. 

Manter os alunos ativos e presentes no dia a dia escolar de forma remota exigiu muito 

esforço dos profissionais da educação e gestores públicos. Em Aracaju, além da 

necessidade de se adaptar a este momento na rotina diária, notou-se um fenômeno 

de ausência em que, na maioria dos casos, tratava-se de alunos cujas dificuldades 

financeiras causadas pela pandemia motivaram suas famílias a mudarem de comuni-

Cena do Filme Campanha Matrícula Online 2021
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dade, partindo para outros bairros ou cidades do interior, onde foram morar com 

outros familiares como tios e avós.

A partir da análise deste cenário, foi criada uma campanha que reforçava a necessida-

de de os pais fazerem a matrícula dos seus filhos e mostrava o quão rápido e prático 

isso poderia ser feito por meio do Portal de Matrícula. As peças, inclusive, traziam 

consigo um QR Code que dava acesso direto ao site.

A campanha realizada pela Secom contou com o apoio da Semed para informar os 

períodos de inscrição e a documentação necessária para a efetivação da matrícula, 

além de divulgar a praticidade do sistema. A “campanha Matrículas Online” foi a 

público por meio de cartazes distribuídos em prédios públicos, além da veiculação de 

mensagens publicitárias nos meios TV, rádio e digital, como spot na plataforma 

Spotify, dislpays em sites locais e anúncios patrocinados em redes sociais como 

Facebook e Instagram.

Aracaju no Combate à Covid-19

Pouco mais de um ano depois da chegada da pandemia de Covid-19, o Brasil voltou a 

ter índices alarmantes de contágio e óbitos pelo vírus. As autoridades precisaram agir 

com rapidez para alertar a população sobre os cuidados necessários para precaver a 

sua saúde e, de alguma forma, reduzir a ação do Coronavírus. 

A Prefeitura de Aracaju seguiu o seu planejamento de enfrentamento à Covid-19, 

desenvolvendo novos serviços e soluções para atender a população frente a este mal 

em diversas áreas como economia, transporte, assistência social, educação e na 

própria Saúde.

Para informar a sociedade acerca das ações desenvolvidas pelo Município no enfren-

tamento aos impactos da pandemia, foi criada uma campanha com 5 filmes e 5 spots 

que foram veiculados nas principais emissoras de TV e rádio de Aracaju.

Assinatura de um dos filmes da campanha

Forró Caju em Casa 2021

O Forró Caju é a principal festa junina de Sergipe e uma das principais do nordeste 

brasileiro. Infelizmente, com a pandemia, a realização do evento em sua estrutura 

original se tornou inviável. Contudo, a fim de manter a tradição acesa e amparar os 

artistas que têm neste evento uma importante fonte de renda, a Prefeitura de Aracaju 

lançou, pelo segundo ano consecutivo, o Forró Caju em Casa com shows online e bate-

papos veiculados de 17 a 30 de junho, com mais de 80 atrações.

Para dar ampla visibilidade ao evento e atrair a população para celebrar a tradição e 

prestigiar o talento do artista local, foi criada uma campanha que figurou na TV, na TV 

indoor, no meio digital e nas rádios, onde foram divulgados spots diariamente com a 

programação do dia.

O resultado da campanha pode ser visto no canal da Prefeitura no YouTube, platafor-

ma adotada para a transmissão dos shows. Em 14 dias de programação, foram 

computadas cerca de 180 mil visualizações.

3 - Resultados da Gestão
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Cena do filme da Campanha Forró Caju em Casa 2021

EVENTOS

A necessidade de isolamento e distanciamento social, como forma de combater a 

proliferação do Coronavírus, impossibilitou a realização de grandes eventos que 

foram suspensos pela Prefeitura de Aracaju. A Secom empenhou, no período de 

janeiro a dezembro/2021, por meio da ação 2132 - Apoio na Realização de Eventos de 

Interesse do Município, o valor de R$ 192.312,04 (cento e noventa e dois mil, trezen-

tos e doze reais e quatro centavos), como relacionado a seguir:

Eventos por Fornecedor

Contrato

Objeto da Despesa

Competência da Despesa

Rótulos de Linha

PAN EIRELI

CARRO DE SOM E MINITRIO PARA INAUGURAÇÃO DA AV. DEP. REINALDO MOURA

CARRO DE SOM PARA ANUNCIAR DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS ÁRVORES NO BAIRRO 

AREIA BRANCA

(Tudo)

EVENTOS

(Vários itens)

Soma R$           

78.390,00 

3.277,00

636,00

Eventos por Fornecedor (continuação - 1)

CARRO DE SOM PARA ANUNCIAR I FESTIVAL DA ORLA POR DO SOM

CARRO DE SOM PARA ANÚNCIO DO I FESTIVAL ORLA POR DO SOM

CARRO DE SOM PARA CONVAÇÃO SAEB - EMEF OTÍLIA DE ARAÚJO MACEDO

CARRO DE SOM PARA DILVUGAR DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES NO LUZIA E 

PONTO NOVO

CARRO DE SOM PARA ENTREGA DE MUDAS DE MANGABA NO PARQUE AUGUSTO 

FRANCO

CARRO DE SOM PARA O FINAL DA COPA FURACÃO DE FUTEBOL DE BASE DE SERGIPE

CARRO DE SOM PARA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO OBRAS DO LOTEAMENTO TIA 

CAÇULA

CHAMADA PÚBLICA DAS AUDIÊNCIAS DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO NOS 

BAIRROS DE ARACAJU

MINITRIO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS OBRAS DE REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA 

SANTIAGO DANTAS

MINITRIO DA SOLENIDADE DE RECAPEAMENTO DA AVENIDA SANTOS DUMONT

MINITRIO E CARRO DAS SOLENIDADES DO BAIRRO DOM LUCIANO

MINITRIO E CARRO DE SOM PARA ENTREGA DE OBRAS LOTEAMENTO DO JARDIM 

INDARA

MINITRIO E CARRO DE SOM PARA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA 07 DO 17 DE MARÇO

MINITRIO PARA ACENDIMENTO DAS LUZES DE NATAL DA ORLA DE ATALAIA

MINITRIO PARA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA 10 DO 17 DE MARÇO

MINITRIO PARA INAUGURAÇÃO DO ECO PONTO DO INÁCIO BARBOSA

MINITRIO PARA INAUGURAÇÃO DO ECO PONTO NO PONTO NOVO

MINITRIO PARA INÍCIO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO RESIDENCIAL MANGABEI-

RAS IRMÃ DULCE DOS POBRES

MINITRIO PARA O NATAL ILUMINADO PARA ORLA POR DO SOL

MINITRIO PARA REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO ALMIRANTE TAMANDARÉ

MINITRIO PARA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO OBRAS DO LOTEAMENTO TIA CAÇULA

MINITRIO PARA SOLENIDADE DE REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA D. MARIO VILLAS BOAS

477,00

636,00

636,00

954,00

318,00

795,00

159,00

10.176,00

2.800,00

2.800,00

3.436,00

3.277,00

3.436,00

2.800,00

2.800,00

2.800,00

2.800,00

2.800,00

2.800,00

2.800,00

2.800,00

2.800,00
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Eventos por Fornecedor (continuação - 3)

ESTRUTURA PARA O NATAL SOLIDÁRIO DO BAIRRO SOLEDADE

ESTRUTURA PARA REINAUGURAÇÃO DO HOSPITAL NESTOR PIVA

ESTRUTURA PARA REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO ALMIRANTE TAMANDARÉ

ESTRUTURA PARA SOLENIDADE DE REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA D. MARIO VILLAS BOAS

SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DO LOTEAMENTO TIA CAÇULA

TOLDO PARA A EXPO VERÃO 2021

KARLA AMANDA SILVA MATOS ME

60 MIN. DE CARRO DE SOM PARA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO OBRAS DO LOTEA-

MENTO TIA CAÇULA

CARRO DE SOM ALERTA AGLOMERAÇÃO COVID-19

CARRO DE SOM ALERTA COVID-19

CARRO DE SOM ALERTA SEGUNDA ONDA DO COVID-19

CARRO DE SOM ATO INICIAL DA MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE

CARRO DE SOM CONVITE E OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO BAIRRO ATALAIA E COROA 

DO MEIO

CARRO DE SOM ENTREGA DAS OBRAS DO TERMINAL DA ATALAIA

CARRO DE SOM INAUGURAÇÃO CANAL SÃO CARLOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM 

TORNO DO MUNICÍPIO

CARRO DE SOM INAUGURAÇÃO CARVALHO NETO E ORDEM DE SERVIÇO INÍCIO DO 

PLANTIO

CARRO DE SOM INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DR. MÁRIO SIQUEIRA PINTO E DAS OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO JARDIM NICE

CARRO DE SOM OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO BAIRRO MARIVAN E SOLENIDADE DE 

REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA ANÍSIO TEIXEIRA

TOLDO 8 X 8, PISO E RAMPA PARA ASSINATURA DA ORDEM DE CONSTRUÇÃO DE 

QUADRAS NO 17 DE MARÇO

B2 HOTÉIS TURISMO E EVENTOS LTDA - EPP

COFFEE BREAK I WORKSHOP DE MÍDIAS SOCIAIS DA PMA

CONFRATERNIZAÇÃO SECOM

840,00

1.170,00

780,00

690,00

780,00

2.400,00

29.598,72

76,38

4.800,00

7.332,48

10.800,00

305,52

687,42

305,52

534,66

381,90

611,04

763,80

3.000,00

16.971,30

2.099,30

14.560,00

Eventos por Fornecedor (continuação - 2)

MINITRIO VIII FESTIVAL DE CAPOEIRA DO BRASIL "ENCONTRO DE CAMARADAS"

TRIO DE GRANDE PORTE PARA A PROCISSÃO DO BOM JESUS DOS NAVEGANTES

TRIO DE GRANDE PORTE PARA O EVENTO AFOXE OMÓ OXUM

TRIO DE MÉDIO PORTE PARA O ESPAÇO GONZAGAÇÃO DIA DO RADIALISTA

MINITRIO PARA O NATAL ILUMINADO DA ORLA POR DO SOL

SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI

ACENDIMENTO DAS LUZES DE NATAL DO PROJETO NATAL ILUMINADO DE ARACAJU

COMPLEMENTAÇÃO DO TABLADO PARA SOLENIDADE DE REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA 

D. MARIO VILLAS BOAS

COMPLEMENTAÇÃO DO TOLDO PARA SOLENIDADE DE REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA D. 

MARIO VILLAS BOAS

DIA DE ARQUIDIOCESANO DA UNIDADE - DAU

DISCIPLINADOR PARA A EXPO VERÃO 2021

ESTRUTURA PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DAS OBRAS DE REURBANIZAÇÃO DA 

PRAÇA SANTIAGO DANTAS

ESTRUTURA PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DE OBRAS DO BAIRRO DOM LUCIANO

ESTRUTURA PARA A SOLENIDADE DE RECAPEAMENTO DA AV. SANTOS DUMONT

ESTRUTURA PARA ENTREGA DAS ESCRITURAS DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO 

LOTEAMENTO COROA DO MEIO

ESTRUTURA PARA ENTREGA DE MUDAS DE MANGABA NO PARQUE AUGUSTO FRANCO

ESTRUTURA PARA ENTREGA DE OBRAS LOTEAMENTO DO JARDIM INDARA

ESTRUTURA PARA INAUGURAÇÃO DA AV. DEP. REINALDO MOURA

ESTRUTURA PARA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA 07 NO 17 DE MARÇO

ESTRUTURA PARA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA 10 DO 17 DE MARÇO

ESTRUTURA PARA INAUGURAÇÃO DO ECO PONTO NO INÁCIO BARBOSA

ESTRUTURA PARA INAUGURAÇÃO DO ECO PONTO NO PONTO NOVO

ESTRUTURA PARA INÍCIO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO RESIDENCIAL 

MANGABEIRAS IRMÃ DULCE DOS POBRES

ESTRUTURA PARA O FINAL DA COPA FURACÃO DE FUTEBOL DE BASE DE SERGIPE

2.800,00

5.700,00

5.700,00

4.700,00

477,00

29.770,00

1.240,00

90,00

100,00

500,00

8.000,00

780,00

1.470,00

1.470,00

680,00

100,00

880,00

1.960,00

1.170,00

780,00

-

780,00

2.070,00

260,00
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Eventos por Fornecedor (continuação - 5)

ALUGUEL DE CAIXA DE ISOPOR

COFFEE BREAK PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 03, 04 E 05/02/2021

COFFEE BREAK PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DIAS 24, 25 E 26/02/2021

RAFAEL TERRA CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI

PALESTRA E DEBATE NO 1º WORKSHOP DE REDES SOCIAIS DA PMA

MINISTÉRIO DO TURISMO

Total

240,00

2.940,00

2.940,00

5.000,00

5.000,00

0,02         

192.312,04

Eventos por Fornecedor (continuação - 4)

PETIT FOUR E SUCO PARA REUNIÃO DE SECRETARIADO NO DIA 09/11/2021

REUNIÃO COM AUTORIDADES DO GOVERNO ESTADUAL DE SERGIPE

STUDIO DE GRAVAÇÃO E SONORIZAÇÃO

EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E MICROFORNE SEM FIO PARA NATAL SOLIDÁRIO

SONORIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS DO 

PROGRAMA MORADIA CIDADÃ LOTEAMENTO COROA DO MEIO

SONORIZAÇÃO DE RETORNO PARA ENTREGA DAS ESCRITURAS DAS UNIDADES 

HABITACIONAIS DO LOTEAMENTO COROA DO MEIO

SONORIZAÇÃO DE RETORNO PARA NATAL SOLIDÁRIO

SONORIZAÇÃO PARA A PROCISSÃO DO BOM JESUS DOS NAVEGANTES

SONORIZAÇÃO PARA ACENDIMENTO DAS LUZES DE NATAL DO PARQUE DA SEMENTEI-

RA

PRO LED PRODUÇÕES LTDA.

KIT BÁSICO DE ILUMINAÇÃO PARA PEQUENO PORTE PARA O NATAL SOLIDÁRIO

PAINEL DE LED PARA O NOVENÁRIO DA PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU

TOLDO 8 X 8, PISO E RAMPA PARA ASSINATURA DA ORDEM DE CONSTRUÇÃO DE 

QUADRAS NO 17 DE MARÇO

PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA.

OPERADOR ÁUDIO VISUAL OBRAS INFRAESTRUTURA MARIVAN, ESCOLA ANÍSIO 

TEIXEIRA E CANAL 01

OPERADOR ÁUDIO VISUAL PARA ANÚNCIO PROJETO DE LEI

OPERADOR ÁUDIO VISUAL PARA REUNIÃO DA SEMFAZ

OPERADOR ÁUDIO VISUAL SOLENIDADE AUDITÓRIO DA PMA

OPERADOR ÁUDIO VISUAL SOLENIDADE AUDITÓRIO DA PMA TERMO DE FOMENTO 

FEDERAÇÃO SERGIPANA DE FUTEBOL

OPERADOR DE EQUIPAMENTOS PARA NOVENÁRIO DA PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU

REUNIÃO DE SECRETARIADO NO AUDITÓRIO DA PMA

SERVIÇO DE FILMAGEM PARA O NOVENÁRIO DA PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU

ADVANCE LICITAÇÕES, PRODUÇÕES, EVENTOS, TURISMO E EMP. LTDA.

148,00

164,00

10.957,00

1.620,00

1.620,00

300,00

300,00

3.598,00

3.519,00

9.372,00

900,00

5.400,00

3.072,00

6.133,00

400,00

60,00

60,00

60,00

60,00

540,00

462,00

4.491,00

6.120,00

REDES SOCIAIS

Cabe à diretoria de redes sociais da Secom promover a comunicação institucional de 

caráter digital da Prefeitura de Aracaju nos perfis existentes nas redes sociais, além 

de estabelecer uma interação atenciosa com a população e traduzir a comunicação 

pertinente às ações da Gestão Municipal para uma linguagem clara, objetiva e 

adequada à diversidade das redes sociais.

Os perfis da Prefeitura de Aracaju são alimentados com conteúdo sobre as ações da 

administração. 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.

As principais redes sociais utilizadas para difundir as informações são Instagram, 

Twitter e Facebook que formam uma tríada da presença da Prefeitura de Aracaju nas 

redes sociais e juntos somam mais de 213 mil seguidores.

Em 2021, a presença da Prefeitura de Aracaju se ampliou, de forma relevante, por 

meio de conteúdos que viralizaram e alcançaram abrangência nacional, a exemplo 

das postagens sobre dúvidas dos usuários acerca da vacinação.

As interações oportunas e perspicazes também atraíram a atenção de seguidores, a 
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exemplo, no Twitter, do diálogo com o perfil do influencer @legadãodamassa durante 

sua visita, a Aracaju que rendeu comentários por todo país.

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. 

O principal objetivo é alcançar o maior número de pessoas e comunicar as principais 

ações e projetos da Prefeitura de Aracaju. 

As redes sociais da Prefeitura de Aracaju passaram a contar com o Texto Alternativo, 

que é uma ferramenta de acessibilidade que funciona como leitor textual e possibilita 

que os deficientes visuais tenham acesso ao conteúdo divulgado nas postagens 

realizadas no Instagram e no Facebook, garantindo a todos o direito à informação. 

RÁDIOS

A Assessoria de Imprensa é responsável por apoiar o Secretário Municipal da 

Comunicação Social na atividade de promover a comunicação institucional da 

Prefeitura de Aracaju no meio rádio, além de gerir o mais recente canal de comunica-

ção lançado pela Secom, a Rádio Corredor PMA.

A Rádio Corredor PMA é uma rádio no formato web cujas atividades se iniciaram em 

14/04/2021, com o objetivo de ser mais um canal de interlocução com os servidores 

municipais, por meio do entretenimento. Esta, atualmente, tem um público-alvo de 

aproximadamente 12 mil servidores que podem acessá-la por meio de link disponível 

nos computadores integrados a rede da PMA RIMA e por aplicativo Android disponível 

no Google Play e no Apple Store.

Os índices de audiência, no exercício de 2021, foram os seguintes:

A maior audiência acontece no programa ao vivo das 10 às 11h da manhã, o qual é 

reprisado às 16h. 

A rádio fica no ar 24horas com uma programação dinâmica e diversificada, com 

notícias, informações, dicas de saúde, lazer, bem-estar, entretenimento e grade 

musical a contemplar música sergipana, erudita, popular, ritmos internacionais.
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Ÿ TRANSPARÊNCIA

No intuito de elevar os níveos de transparência pública no Município de Aracaju, a 

Controladoria Geral do Município, através do Portal Aracaju Transparência, recebeu 

675 mil visualizações de páginas, visitadas por um público de 28 mil usuários da 

plataforma.

OUVIDORIA

Com a missão de fomentar o controle social e a participação popular, por meio do 

recebimento, registro e tratamento de denúncias e manifestações do cidadão sobre 

os serviços prestados à sociedade e a adequada aplicação de recursos públicos, 

visando à melhoria da sua qualidade, eficiência, resolubilidade, tempestividade e 

equidade.

Durante o exercício de 2021, 5.949 manifestações de ouvidoria foram recepcionadas 

pela Ouvidoria Geral, incluindo 422 pedidos de informações formulados com base na 

Lei de Acesso à Informação - Lei Federal nº 12.527/2011.

Print do Portal da Transparência
https://transparencia.aracaju.se.gov.br/
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Ÿ EQUILÍBRIO FISCAL

O aprimoramento do planejamento estratégico 2021/2024 se concretizou com a

elaboração do projeto de ampliar a receita tributária do município e ele visa garantir a 

excelência dos serviços públicos e gestão orientada para resultados, inovação e 

assegurar o protagonismo do munícipe na gestão e nas políticas públicas.

RECEITAS PRÓPRIAS

O Município arrecadou, no exercício de 2021 aproximadamente R$ 767

milhões nas receitas próprias, contribuindo para a realização de R$ 139 milhões em

investimentos no município. 

ARRECADAÇÃO DE ISS

Se comparar os anos 2020 e 2021, é possível perceber que houve um aumento 

nominal na Receita do nosso principal tributo Imposto Sobre Serviço de Qualquer 

Natureza de 10,27%, que equivale a R$ 21.841.990, em relação ao ano de 2020, como 

também aumento no número de emissões de notas fiscais de 14,13%, que representa 

902.773 notas emitidas no mesmo período.

Ano

2020

2021

Resultado em R$

Resultado em %

Qtde. Notas Fiscais Emitidas Acumulado

6.388.295

7.291.068

902.773

14,13%

Arrecadação de ISS Acumulado 

R$ 212.649.824,00  

R$ 234.491.814,00  

R$ 21.841.990,00

10,27%

Comparativo ISS nos Anos 2020 e 2021

Fonte: SEMFAZ/PMA

ISENÇÃO E REMISSÃO DE IPTU

As isenções de IPTU de pessoas físicas, assim como as remissões (perdões) destas, 

são analisadas criteriosamente, através de estudo minudente de cada caso, operaci-

onalizado por servidores habilitados, por assistentes sociais, na realização, em regra, 

de entrevistas. Empenhada no cumprimento da justiça fiscal, esta Administração 

enviou à Câmara Municipal em 2019 um projeto de lei alterando a concessão da 

isenção do IPTU. Para os imóveis cujo valor venal, no exercício da solicitação, for igual 

ou inferior a R$ 80.000,00, a isenção é automática, o contribuinte não precisa 

requerer. Para o imóvel pertencente a pessoa de renda familiar bruta mensal igual ou 

inferior a dois salários-mínimos, vigente no município, cujo valor venal, no exercício da 

solicitação, seja igual ou inferior a R$ 160.000,00, a isenção será concedida após a 

análise da documentação apresentada pelo solicitante do benefício. Nos dois casos, o 

imóvel deve ser utilizado para a residência do seu titular e o proprietário não deve 

possuir outro imóvel, construído ou não.

Isenção

Remissão

Isenção e Remissão

Total

Imóveis lançados/unidades

Imóveis Isentos/imunes/unidades

IPTU Lançado/R$

Isentos/Imunes/R$

Total Recolhido/R$

Total Recolhido  Divida Ativa/R$

619

309

3.671

4.599

201.520

39.930

267.973.157,78

83.615.409,69

185.986.075,84

50.550.729,59

1.950

632

2.290

4.872

0,195

3,44

7,60

11,27

13,03

8,38

201.913

41.305

288.326.808,73

93.041.698,86

210.227.139,53

54.785.281,52

IPTU - Solicitação

IPTU

2020

2020

2021

%2021

Fonte: Semfaz/PMA

Fonte: Semfaz/PMA

Balanço IPTU 2021

Apesar dos problemas ocorridos em função das ações judiciais que tramitam no 

TJSE/STF, decorrentes do litígio dos limites do território situado na Zona de expansão, 

entre Aracaju e São Cristóvão, houve um incremento nominal no recolhimento do 

IPTU de 13,03%, conforme se verifica no quadro abaixo:
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Vale ressaltar o aumento considerável na arrecadação decorre da cobrança efetiva 

dos impostos por parte da Semfaz e da Procuradoria Geral do Município.

Despesa Orçamentária

Durante o ano de 2021, as ações foram executadas com dificuldade em decorrência 

da adoção de medidas e prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (Covid-19), 

classificado pela Organização Mundial como pandemia. A Prefeitura vem realizando, 

redução de gastos, que viabilizaram investimentos em reforma no terceiro e quarto 

andar do prédio da Secretaria, contemplando infraestrutura elétrica, lógica, mobiliári-

os e adequação nos novos layouts setoriais dando mais celeridade aos serviços.

Estão sendo executados e resolvidos problemas ainda herdados da gestão anterior. 

De forma gradativa e continua, espera-se sanear os problemas e avançar nas ações 

que a Secretaria tanto necessita para que seu funcionamento mantenha-se em bom 

estado e consequentemente melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados 

aos cidadãos aracajuanos.

A planilha abaixo demonstra a execução dos gastos da Secretaria Municipal da 

Fazenda.

Pessoal

Custeio

Investimentos

Amortização e Encargos

Despesas de Exercício Anteriores (Pessoal)

Despesas de Exercício Anteriores (Custeio)

Despesas de Exercício Anteriores (Investimentos)

Total (R$)

61.463.800

26.318.047

1.120.000

2.205.000

1.275.000

1.330.536

5.000

93.717.383

59.186.925

24.936.003

694.231

1.826.770

1.266.760

1.265.533

0

89.176.222

59.144.624

22.178.660

577.231

1.826.770

1.266.760

1.265.533

0

86.259.578

59.083.642

22.100.108

577.231

1.826.770

1.266.760

1.265.533

0

86.120.045

2.276.875

1.382.044

425.769

378.230

8.240

65.003

5.000

4.541.161

IPTU - Solicitação Dotação Atual (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Saldos a Empenhar (R$)

Fonte: Semfaz/PMA

Observamos que, durante o 

exercício de 2021, a Secretaria 

Municipal da Fazenda obteve 

durante a execução dos seus 

gastos um índice de 96,72% em 

relação ao valor empenhado e 

uma economia orçamentária 

de R$ 4.541.161 preservando 

pelo equilíbrio fiscal das contas 

públicas.
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Ÿ EXCELÊNCIA NA GESTÃO

Trata-se de iniciativa extremante relevante no contexto da busca por uma gestão 

moderna, ágil e centrada no cidadão, com capacidade de responder aos novos 

desafios do Século XXI e a necessidade das organizações se adaptarem as demandas 

da sociedade e as mudanças nos padrões socioeconômico e culturais.  Tal esforço é 

central como forma de garantir um modelo de gestão baseado em resultados de 

forma a gerir suas ações.

Neste contexto, a gestão pública precisa adotar processos mais dinâmicos que 

ofereçam qualidade no atendimento e controle dos serviços prestados aos usuários 

dos serviços públicos. O objetivo consiste em demonstrar a importância da gestão da 

qualidade na prestação dos serviços públicos, enfatizando a utilização de ferramen-

tas para a melhoria dos processos organizacionais.

Plano Plurianual (PPA)

Dentre as ações realizadas em 2021, destaca-se Plano Plurianual (PPA). Realizado a 

cada quadriênio, o PPA é um instrumento de planejamento governamental que define 

as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para o horizonte de 

quatro anos, tem como objetivo legal estabelecer para onde serão destinados os 

recursos da Prefeitura nos próximos quatro anos. Para ajudar na elaboração de ações 

e programas que serão executados no período de 2022 a 2025, os anseios e necessi-

dades da população são ouvidos através de consulta pública e de audiência. 

Leilões de Bens Inservíveis

Este ano, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e 

Gestão (Seplog), realizou dois leilões de bens inservíveis, que são itens que não têm 

mais condição de uso por parte da administração, mas, mesmo assim, se encontram 

em bom estado. Ao todo, foram 36 lotes arrematados, arrecadando mais de R$ 260 

mil para os cofres municipais. O segundo leilão deste ano, realizado em novembro, 

arrecadou mais de R$ 222 mil, sendo a maior arrecadação em leilões desde o início da 

gestão. O valor obtido com os leilões, realizados em 2021 apenas no formato online, é 

revertido em investimentos nas áreas de melhorias tecnológicas para a Prefeitura.

Portal Aracaju Compras

Moderna ferramenta virtual de gestão, que garante mais segurança e transparência 

aos procedimentos de aquisição realizados pela prefeitura da capital sergipana, o 

portal Aracaju Compras possibilitou à administração municipal economizar, em 2021, 

R$ 178,2 milhões nos pregões eletrônicos, mais de R$ 7,9 milhões em concorrências, 

R$ 1,3 milhão em tomadas de preço, e R$ 631,2 mil em dispensas.

AjuInteligente

Em 2021, o AjuInteligente recebeu importantes atualizações para melhorar a 

navegabilidade e facilitar o acompanhamento dos serviços por parte da população. 

Foi feita uma melhoria no layout, para dar mais praticidade ao solicitante. Com a 

atualização, o menu de serviços municipais passou a ser ofertado por tema, e não 

mais por secretaria, facilitando a localização de acordo com a área de interesse do 

solicitante. O novo modelo ganhou um layout mais intuitivo e totalmente responsivo, 

garantindo que a navegabilidade seja prática também em smartphones e tablets. 

A eficácia da plataforma recebeu destaque nacional ao ser premiada, na categoria 

Transformação do Troféu OnDoc. A premiação, voltada ao reconhecimento de 

iniciativas na área da virtualização dos processos de trabalho, envolveu mais de 100 

instituições de todo o país. 

Saúde e Valorização do Servidor

Pensando nos servidores ativos e inativos, a Prefeitura Municipal de Aracaju, em 

parceria com o Governo do Estado, através do Instituto de Promoção e Assistência à 

Saúde dos Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaude), ampliou o prazo de renovação 

do contrato para servidores ativos e inativos. A renovação, que antes era feita 
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anualmente, agora passa a ser realizada a cada cinco anos. Atualmente, mais de 

7.400 servidores e dependentes são atendidos através do convênio.

Valorizar o servidor público é uma premissa seguida à risca pela Prefeitura de Aracaju, 

cuja gestão, nos últimos anos, vem se debruçando para que o servidor adquira 

direitos, e o mais importante: tenha condições técnicas e humanas para exercer suas 

atividades laborais.

 

Nesse sentido, a Prefeitura vem atuando de maneira sistemática com o objetivo de 

cuidar do servidor municipal, que, desde janeiro de 2017, recebe seu salário em dia, 

mesmo diante da crise econômica dos últimos anos e das condições precárias às 

quais a atual gestão encontrou as finanças do Município.

Capacidade de Pagamento

Em 2021, Aracaju conquistou o índice A no ranking elaborado pela Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN), figurando entre as cinco capitais brasileiras com a melhor 

capacidade de pagamento do país. Graças à gestão eficiente dos recursos e aos 

investimentos em obras que impactam a qualidade de vida da população, realizados a 

partir de 2017, a capital saiu do índice C, passando para o B e, este ano, conquistou o 

topo do ranking.

Na prática, alcançar o melhor índice na classificação do STN significa que Aracaju tem 

bom nome na praça para conseguir empréstimos e financiamentos de projetos 

avalizados pela União. E foi justamente isso que a população pôde acompanhar ao 

longo do ano, com a assinatura de convênios e parcerias que resultaram em investi-

mentos históricos para a capital.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Centro Administrativo Prefeito Aloisio Campos - Rua Frei Luís Canelo de Noronha, 42

Conj. Costa e Silva - Ponto Novo | CEP: 49097 -270 | Tel: (79) 4009-7910

www.aracaju.se.gov.br


	1: Capa
	Página 2
	Página 3
	4: Diagrama
	Página 5
	6: Sumário
	7: Apresentação
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	13: Saúde
	Página 14
	Página 15
	16: Educação
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	20: A.Social
	Página 21
	Página 22
	23: T.Renda
	Página 24
	Página 25
	26: Turismo
	Página 27
	28: Cultura
	Página 29
	30: Esporte
	Página 31
	32: D.S.Cidadania
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	Página 60
	Página 61
	Página 62
	Página 63
	Página 64
	Página 65
	Página 66
	Página 67

