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O ano de 2022 foi marcado por grandes avanços em Aracaju. Passado o período mais difícil da pandemia do novo 

coronavírus, conseguimos avançar de maneira eficiente, em muitos projetos idealizados em nossa gestão, para 

que a capital sergipana continue caminhando em direção ao desenvolvimento e ao progresso.  

Tendo como guia o nosso Planejamento Estratégico, assim como nos anos anteriores, nos debruçamos sobre as 

iniciativas que já estavam sendo colocadas em prática para que a cidade continuasse se transformando, do ponto 

de vista de infraestrutura urbana, e a população continuasse tendo acesso a serviços, cada vez mais, eficazes. 

Com planejamento, ética e comprometimento, concluímos obras que estavam sendo executadas, iniciamos 

outras, realizamos diversos investimentos em áreas consideradas essenciais, como Saúde, Educação, Assistência 

Social, Obras e Mobilidade Urbana, além de darmos passos largos na execução do programa “Construindo para o 

Futuro”, fruto do financiamento junto ao Banco Interamericano do Desenvolvimento.

De Norte a Sul da cidade, em 2022 investimos na melhoria da qualidade de vida das pessoas, entregando, ao todo, 

mais de 20 obras, que resultaram em mais de R$ 76 milhões revertidos em benefício para a população. Entre as 

obras estão a reforma e ampliação de escolas, a infraestrutura dos loteamentos Moema Mary, Isabel Martins, 

Guarujá, Rosa do Sol e Santa Catarina, a nova avenida do Japãozinho, além das 27 ruas do bairro, e a obra física da 

Maternidade Lourdes Nogueira, a primeira maternidade pública da nossa capital, com a qual tanto sonhamos. 

Além disso, no ano passado priorizamos a reforma, ampliação e a construção de praças da nossa cidade, 

honrando o compromisso que firmamos com a população de recuperar estes importantes espaços de lazer e 

convivência. Neste sentido, entregamos nove novas praças no bairro 17 de Março; a reurbanização das praças 

Lourival Batista e Celso de Carvalho, no bairro Ponto Novo; a reurbanização da praça dom Adalberto Accioly e a 

reurbanização da praça Evangelista Almir dos Santos, no conjunto Almirante Tamandaré. Também fazem parte do 

pacote de obras finalizadas e entregues em 2022 o novo terminal do Mercado.

Outro grande feito alcançado pela nossa gestão no ano passado foi o avanço significativo e célere no projeto de 

modernização do nosso parque de iluminação pública, através da Parceria Público-Privada com o Consórcio 

Conectar. Atualmente, dos 60 mil pontos de luz do município, já passaram pelo processo de mudança, pela 

tecnologia de LED, 54 mil pontos, o que representa cerca de 92% de todo o parque. 

O ano de 2022 marcou, ainda, o início de um dos maiores projetos estruturantes da nossa gestão: a construção da 

avenida Perimetral Oeste, que ligará a capital sergipana à cidade de Nossa Senhora do Socorro. Iniciada em 

agosto, a nova via vai mudar a dinâmica dos bairros Bugio, Soledade, Jardim Centenário, Olaria, Santos Dumont e 

Lamarão, além de desafogar as avenidas General Euclides Figueiredo e Paulo Figueiredo Barreto, promovendo um 

grande salto na mobilidade urbana.

Apresentação

07

A obra, que faz parte do programa “Construindo para o Futuro”, conta com um investimento de cerca de R$ 150 

milhões, a partir do empréstimo conquistado junto ao Banco do Desenvolvimento, o BID. Fará parte dela, também, 

a construção do novo conjunto habitacional do Lamarão com 600 casas, cujas intervenções na parte de 

infraestrutura também foram iniciadas no final do ano passado, e a construção de uma reserva ambiental, para 

proteção do manguezal.

Além de todas essas obras, nossa gestão também pensou na locomoção dos cidadãos e investiu em projetos 

focados em qualificar a mobilidade urbana. Prova disto foi o trabalho que realizamos na malha viária da cidade, 

totalizando, ao todo, mais de 24 km de ruas e avenidas recuperadas. Também integra esta importante lista a obra 

de recuperação e ampliação da ponte Juscelino Kubitschek, situada sobre o rio Poxim, e a recuperação do calçadão 

situado entre as avenidas Otoniel Dórea, Ivo do Prado e Rio Branco, para a qual estão sendo destinados R$ 5,4 

milhões.

No que diz respeito ao projeto para a construção de uma cidade inteligente, conseguimos avançar com a 

implantação de novas iniciativas. Entre elas está o projeto de infraestrutura de dados espaciais, para o georrefe-

renciamento da capital. Também regulamentamos a Lei de Liberdade Econômica, para integração de todos os 

órgãos envolvidos com o processo de abertura de empresas, melhorando o ambiente de negócios na cidade, e 

sancionamos um pacote com 14 leis que tratam de diversos temas de interesse dos aracajuanos, entre eles da 

Política Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, além do estabelecimento da nova política para a implantação 

do 5G na cidade, garantindo que Aracaju tenha a legislação mais moderna do país.

O ano de 2022 também foi marcado pelo avanço em pautas importantes para a nossa sociedade. Para ampliar os 

mecanismos de combate à violência contra a mulher, lançamos o Protocolo Municipal de Enfrentamento, 

constituindo um instrumento orientador para o rápido atendimento de mulheres vítimas de violência. Construído 

de forma coletiva, com a participação de representantes do poder público e da sociedade civil, ele reúne diversas 

diretrizes, possibilitando uma intervenção mais célere, por parte dos órgãos de proteção.

Demonstrando o nosso comprometimento com a proteção de cães e gatos, lançamos, ainda, o programa “Aju 

Animal". Estruturado em quatro eixos - castração, saúde animal, abrigos temporários e apoio à adoção, o projeto 

prevê um investimento de R$ 1,5 milhão ao ano, revolucionando a participação do poder público em Aracaju na 

proteção animal. É a primeira vez, na história da nossa cidade, que a Prefeitura encampa essa pauta, tão relevante, 

de forma sistemática, organizada, com um conjunto de ações que assegurarão a proteção, o controle populacional 

e a adoção dos animais.

Sendo assim, este relatório apresenta, 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 Socioeconômico do Município

Características Populacionais

Segundo as estimativas do IBGE para o ano de 2021, Aracaju possuía uma população 

de 672.614 habitantes, distribuídos em uma área de 182,16 km², com uma densidade 

demográfica de 3.692 habitantes por km². No período entre 2011, quando o IBGE 

estimou uma população de 579.563 habitantes, e 2021 o crescimento populacional 

estimado foi de 16,06%, como é apresentado no gráfico a seguir:

População Estimada

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, com base no IBGE/Pnad Contínua 

3º trimestre 2022, residem em Aracaju cerca de 681 mil habitantes, e a densidade 

demográfica da cidade é de 3.744,41 hab./Km2. 

Em relação à cor ou raça da população aracajuana, verifica-se que 197.399 (28,99%) 

se autodeclaram brancas, 112.585 (16,53%) pretas; 5.072 (0,74%) amarelas; 360.502 

(52,94%) se autodeclaram pardas e 5.404 (0,79%) indígenas. 

A população de Aracaju é composta por 27,13% infanto juvenil (0 a 19 anos), 60,58% 

adulta (20 a 59 anos) e 12,28% 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 12,28 e a 

razão de dependência é de 46,51. 

Economia de Aracaju

A economia de Aracaju tem sua estrutura de produção movimentada pelas atividades 

de comércio, prestação de serviços, industriais e pelo turismo. Em relação ao comér-

cio, a cidade abriga muitos centros comerciais espalhados ao longo de seus bairros.

Uma das principais fontes de arrecadação é o turismo somado a todas as categorias 

que ele movimenta direta ou indiretamente. Aracaju possui inúmeras praias e 

paisagens naturais, que atraem diversos visitantes, como as praias da Atalaia, dos 

Náufragos, da Aruana e dos Artistas, além de estar situada próximo de outras 

importantes áreas de visitação de Sergipe, como o cânion do São Francisco.

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 
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Admitidos e Desligados, Aracaju - 2022

Admitidos e Desligados por Grupamento de Ativid. Econômica, Aracaju - 2022

Mês

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total

Exportação (US$)

98.360,00

136.982,00

199.046,00

289.737,00

607.850,00

701.362,00

685.426,00

491.474,00

111.242,00

216.778,00

362.446,00

150.836,00

4.051.539,00

Saldo (US$)

-145.940,00

-1.348.496,00

-406.199,00

-176.511,00

-521.214,00

-75.509,00

-1.033.428,00

-812.239,00

-2.517.053,00

-127.584,00

-3.594.750,00

-183.064,00

-10.941.987,00

Importação (US$)

244.300,00

1.485.478,00

605.245,00

466.248,00

1.129.064,00

776.871,00

1.718.854,00

1.303.713,00

2.628.295,00

344.362,00

3.957.196,00

333.900,00

14.993.526,00

Exportação e Importação 

Fonte: Comex Stat, 2022.

as importações. 
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A balança comercial de Aracaju finalizou o ano de 2022 com um déficit de US$ 

10.941.987,00. A taxa de cobertura foi de 27,02%, ou seja, apenas 27,02% das 

exportações pagam as importações de 2022.

Mercado de Trabalho

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

ções. Na comparação do ano de 2022 e o ano de 2021, o emprego formal apresentou 

crescimento de 10,76% em ocupações com carteira de trabalho. 

Segundo dados do Novo Caged, Aracaju admitiu, de janeiro a novembro de 2022, 

61.486 pessoas, sendo 38.033 do sexo masculino e 23.453 do sexo feminino. Ao 

mesmo tempo houve o desligamento de 55.974, gerando um saldo de 5.512 empre-

gos formais.

Mês

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Total

Mês

Agropecuária

Comércio

Construção

Indústria

Serviços

Total

Admitidos

5.318

6.173

5.135

5.246

5.323

4.922

4.998

5.363

5.367

4.706

4.933

4.002

61.486

Admitidos

115

15.854

10.599

2.853

32.065

61.486

Admitidos(%)

8,65

10,04

8,35

8,53

8,66

8,01

8,13

8,72

8,73

7,65

8,02

6,51

100

Estoque

690

34.479

14.340

11.410

104.474

165.393

Desligados

5.127

4.648

5.172

4.312

4.904

4.626

5.102

4.538

4.403

4.626

3.945

4.571

55.974

Desligados

98

14.545

9.647

2.859

28.825

55.974

Desligados(%)

9,16

8,30

9,24

7,70

8,76

8,26

9,11

8,11

7,87

8,26

7,05

8,17

100

Var. Relativa(%)

2,53

3,62

7,11

-0,05

3,20

3,38

Saldo

191

1.525

-37

934

419

296

-104

825

964

80

988

-569

5.512

Saldo

17

1.309

952

-6

3.240

5.512

Fonte: Novo CAGED, 2022.

Fonte: Novo CAGED, 2022.

Desses 61.486 admitidos, 52,15% foram para o grupo de atividade do comércio e 

25,78% para o grupo de atividade econômica de serviços. Os grupos de atividade 

econômica Construção, Indústria e Agropecuária representam, respectivamente, 

17,24%, 4,64% e 0,19% das admissões.
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Em relação à população economicamente ativa por instrução, é constatado que o 

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

denotando 41.491 pessoas, seguido pelo superior completo, com 6.292 pessoas 

admitidas. Em relação à desocupação, a maior parte também detém nível de instru-

ção médio completo, com 36.646, e as pessoas com nível superior completo são 

6.575, ao total.

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

Plano 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 2022, a Receita de Contribuições Previdenciárias alcançou o 

montante de R$ 374.675.604, sendo R$ 269.199.711 oriundas de contribuições 

vinculadas a segurados do Plano Financeiro e R$ 105.475.893 de contribuições 

vertidas ao Plano Previdenciário. Quando comparada ao ano 2021, verifica-se 

incremento médio de 25,46%.

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:

10

32.164.121

32.037.309

126.812

73.311.772

64.046.408

-

9.265.364

105.475.893

43.303.449

38.671.766

4.631.683

331.372.155

77.315.343

244.791.448

9.265.364

374.675.604

11.139.328

6.634.457

4.504.871

258.060.383

13.268.935

244.791.448

0

269.199.711

Contribuição Servidores

Ativos

Aposentados e Pensionistas

Contribuição Patronal

Patronal normal

Patronal suplementar

Patronal Parcelamento

Total

Receita Previdenciária Fundo

Financeiro

Fundo

Previdenciário

Total de

Receitas

Fonte: Ajuprev
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Instrução

Analfabeto

Fundamental Incompleto

Fundamental Completo

Médio Incompleto

Médio Completo

Superior Incompleto

Superior Completo

Total

Desligados

119

3.657

2.972

3.539

36.646

2.466

6.575

55.974

Desligados(%)

0,21

6,53

5,31

6,32

65,47

4,41

11,75

100

Saldo

11

3

283

788

4.845

-135

-283

5.512

Admitidos

130

3.660

3.255

4.327

41.491

2.331

6.292

61.486

Admitidos(%)

0,21

5,95

5,29

7,04

67,48

3,79

10,23

100

Admitidos e Desligados por Instrução, Aracaju - 2022

Fonte: Novo CAGED, 2022.

1.1. GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Análise das Receitas e Despesas da Prefeitura

O município de Aracaju, segundo os registros contábeis, fechou 2022 com uma 

receita total de R$ 2.910.806.764 e uma despesa empenhada de R$ 2.664.756.557, 

resultando num superávit de R$ 246.050.206 graças a aplicação de instrumentos 

normativos de controle dos gastos com o objetivo de manter o equilíbrio fiscal e 

cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Receitas de Contribuições Previdenciárias

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

1 - Panorama Socioeconômico do Município



Fonte: Ajuprev

8.420.666

6.902.630

1.518.036

5.700.000

5.700.000

14.120.666

347.960.446

317.083.970

30.876.476

11.400.000

11.400.000

359.360.446

339.539.780

310.181.340

29.358.440

5. 00.0007

5.700.000

345.239.780

Benefícios

Aposentadorias

Pensões

Taxa de Administração

Taxa de Administração

Total

Fundo

Financeiro

Fundo

Previdenciário

Total de

Receitas

Despesa Previdenciária

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 181/2022, em 

22 de junho de 2022. 

Ao final do ano de 2022, a Despesa Previdenciária alcançou o montante de R$ 

359.360.446, sendo R$ 339.539.780 referentes a despesas com Proventos de 

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

8.420.666 referentes ao pagamento de aposentadorias e pensões vinculadas ao 

Plano Previdenciário, além da taxa de administração de R$ 11.400.000, rateada entre 

ambos os planos, conforme demonstra o quadro a seguir:

1 - Panorama Socioeconômico do Município

11Relatório de Gestão 2022
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2 - Identidade Estratégica e Estrutura Organizacional

2.1 - IDENTIDADE ESTRATÉGICA

O foco do planejamento estratégico da Prefeitura Municipal de Aracaju está na sua 

Missão, que 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. 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 são os pilares, diretrizes estratégicas, 

do Planejamento Estratégico desenvolvido em 2021 para o quadriênio 2021-2024. 

A Prefeitura tem como Visão ser uma cidade em que as pessoas sejam o centro de 

toda ação pública, vivam seguras, com liberdade, bem-estar e prosperidade. E os seus 

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 Prefeitura Municipal de Aracaju. 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.

2.2 - 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 

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.
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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 2022



14

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, especializada e de média complexidade, programas prioritários, assistência 

farmacêutica, vigilância epidemiológica e sanitária, entre outras oferecendo serviços 

principalmente de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar.

Vacinação

A oferta de vacinas na rede municipal de saúde de Aracaju acontece durante todo o 

ano nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Com o objetivo de atender às campanhas 

e aumentar o acesso e proteção da população, são realizadas ações específicas, tais 

como:

Ÿ Carro da Vacina: ação itinerante com veículo que percorreu os bairros com 

menores índices vacinais contra a Covid-19;

Ÿ Vacinação nas creches e escolas: oferta de vacinas de rotina, contra a Covid-19 

e/ou Poliomielite para crianças a partir de 6 meses a 11 anos;

Ÿ Vacinação nos shoppings da cidade: oferta de vacina contra Covid-19, Influenza 

e Poliomielite.

Aracaju, destaque nacional com o primeiro lugar entre as capitais do Nordeste na 

vacinação de crianças de 5 a 11 anos, de acordo com o Sistema de Informações do 

Programa Nacional de Imunizações, no período de janeiro a novembro de 2022, 

aplicou 69,76% de vacina do tipo Penta, 72,07% Pneumo10, 69,92% do tipo Polio e 

79,17% da Tríplice Viral.

Cuidados Materno-infantis

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.

A Saúde de Aracaju possui oferta de serviços distribuída pelas UBSs, centros de 

especialidades e maternidade terceirizada, como acompanhamento pré-natal e 

puericultura, inclusive para gestação de alto risco, teste do pezinho, Projeto Corujinha 

(vacinação nas maternidades), inserção de DIU, dentre outros.

Além disso, a Prefeitura de Aracaju finalizou a construção da Maternidade Municipal 

Lourdes Nogueira, anunciou a instituição que irá gerenciá-la e segue avançando nas 

etapas para a ampliação dos cuidados a esse público. Além das gestantes, a materni-

dade contará também com serviços voltados às mulheres vítimas de violência sexual 

e à população LGBTQIAPN+.

Cuidados da Mulher

Com o Programa Saúde da Mulher, a SMS busca orientar, qualificar e ofertar serviços 

para prevenção e cuidado continuado das mulheres do município de Aracaju, a 

exemplo da realização de exames citopatológicos, bem como tratamentos com 

disponibilização de medicamentos e consultas diagnósticas do câncer de colo de 

útero e de mama.

Vale ressaltar ainda que a saúde da capital, em ação integrada com outros órgãos, 

conta com a assistência às mulheres vítimas de violência, disponibilizando acesso à 

equipe multiprofissional (médico, enfermeiro, assistente social e psicólogo). As 

equipes das unidades estão preparadas para realizar acolhimento e os encaminha-

mentos necessários em cada caso.

Cuidados à população LGBTQIAPN+

A SMS iniciou, em novembro, o projeto de Serviço de Atendimento à Saúde Trans de 

Aracaju (Sast Aju) com o objetivo de aproximar esse público dos serviços disponíveis 

3 - Resultados da Gestão
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no Sistema Único de Saúde (SUS), garantir acolhimento adequado e equidade. 

Atualmente, existe uma unidade de referência, mas com perspectiva de expansão 

para todas as unidades de saúde.

Acesso a Exames e Especialidades Médicas

Ano a ano, a SMS busca reduzir o tempo de espera em filas e ampliou a oferta de 

exames e consultas. Em 2022, destacaram-se os seguintes acontecimentos:

Ÿ Redução do tempo de espera de eletrocardiograma e teste ergométrico de 365 

para 90 dias;

Ÿ Programa Ver a Vida: disponibilizou carretas com consultórios itinerantes com o 

objetivo de zerar a fila para consultas oftalmológicas, e em seis meses já realizou 

mais de 55 mil procedimentos entre consultas, exames e cirurgias. Com isso, 

procedimentos que chegavam a uma espera entre 98 e 258 dias, reduziram pela 

metade, alguns com espera inferior a 30 dias;

Ÿ Filômetro: ferramenta online que permite monitorar as pessoas em fila  

presencial  nas unidades de saúde do município através do l ink: 

http://filometro.aracaju.se.gov.br/

Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD)

A prestação do serviço tem como objetivo atuar na desospitalização de pacientes 

internados, por meio da continuidade do acolhimento humanizado em ambiente 

domiciliar. Tem em sua composição equipes multidisciplinares, com médicos, 

técnicos de enfermagem, enfermeiros e fisioterapeuta, além de uma equipe multi-

profissional de apoio com nutricionista, fonoaudióloga, assistente social, fisioterape-

uta e psicóloga para os casos de reabilitação aguda.

Esse ano, o SAD Aracaju foi homenageado pelo Ministério da Saúde com o primeiro 

Prêmio de Boas Práticas em Atenção Domiciliar.

Academia da Cidade

O programa visa atuar na prevenção à saúde, estimulando e oferecendo à população 

práticas de exercício físico, proporcionando melhoria do bem-estar, humor, disposi-

ção, fortalecimento do sistema imunológico e redução da mortalidade por doenças 

crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes e infarto.

Esse ano, a SMS realizou a ampliação da oferta para crianças a partir dos 10 anos de 

idade. Além disso, atendendo a pedidos de usuários dos polos da academia, abriu 

inscrições para clubes de corrida.

Controle de Zoonoses 

A SMS possui um centro de controle de zoonoses que atua na prevenção e controle 

das doenças adquiridas pelo homem através de animais, sendo: raiva, leishmaniose, 

leptospirose, esquistossomose, acidentes com animais peçonhentos, dengue, 

chikungunya e zika. Assim, seguem algumas das principais ações:

Ÿ Vacinação antirrábica;

Ÿ Castração de cães e gatos;

Ÿ Fumacê costal;

Ÿ Recolhimento de pneus (mais de 53 mil pneus recolhidos);

Ÿ Aplicação de inseticidas.

Outra ação relacionada ao controle de zoonoses é o Projeto Praça Limpa e Protegida 

(PPLP). A praça é um local de lazer e convivência, e para que a população possa 

usufruir plenamente desse espaço público, a Secretaria Municipal da Saúde, em 

parceria com a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), realiza periodica-

mente a dedetização de praças da capital. Em 2022, foram dedetizadas 290 praças.

II Conferência Municipal de Saúde Mental

A realização da conferência tem o intuito de fomentar o debate e construir coletiva-

mente a política de saúde mental. Com o tema “A política de Saúde Mental como 

direito: pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantia dos serviços 

da atenção psicossocial no SUS”, foram discutidos pontos como: cuidado em liberdade 
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como garantia de direito a cidadania; gestão, financiamento, formação e participação 

social na garantia de serviços de saúde mental; política de saúde mental e os princípi-

os do SUS: universalidade, integralidade e equidade; e impactos na saúde mental da 

população e os desafios para o cuidado psicossocial durante e pós-pandemia.

Outros destaques da Saúde de Aracaju

Ÿ Transporte Sanitário: disponibilização de transporte para pacientes que 

possuem dificuldade de locomoção e necessitam realizar consultas e exames. 

Ÿ Cuidado aos diabéticos: oferta de exame de mapeamento de retinopatia 

diabética nas UBSs, com o objetivo de diminuir complicações visuais. 

Disponibiliza também insulina e fitas de glicemia para tratamento continuado da 

diabetes;

Ÿ Programa de Tabagismo: oferta de consulta com pneumologista, medicação 

gratuita e tratamento com psicólogos;

Ÿ Remapeamento de áreas de cobertura: objetiva promover ainda mais acessibili-

dade com a distribuição dos usuários entre as equipes de saúde da família em 

um quantitativo mais adequado segundo o Ministério da Saúde (MS);

Ÿ Pré-Caju 2022: serviços de atendimento à população com Posto Médico 

Avançado, fiscalização de bares e ambulantes com a Vigilância Sanitária e 

também oferta de 20 mil insumos, entre camisinhas masculinas e femininas.

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 1º ao 9º 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 2022, totaliza 31.200 alunos matriculados, representando um 

acréscimo de 400 matrículas. 

Investimentos para Educação

No ano de 2021, somando verbas do Prefin (Programa de Repasse de Recursos 

Financeiros), do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola), que foi criado em 1995 e 

se destina às escolas públicas da educação básica, tanto municipais quanto estaduais 

e distritais, e da bonificação de valorização da gestão, as escolas municipais recebe-

ram, juntas, R$ 4.613.160,96. A partir do Prefin, a Prefeitura de Aracaju transferiu às 

escolas em 2021, em três parcelas, o montante de R$ 1.601.160,00. Já em 2022, este 

recurso teve suas parcelas creditadas entre março e novembro e o montante ultra-

passa R$ 717 mil.

Esses recursos foram utilizados para realização de pequenas manutenções como 

pinturas, reparos na estrutura, aquisição de materiais de limpeza e de uso geral, 

materiais que serão usados para a plena realização das atividades pedagógicas da 

escola, dentre outros.

Ampliação do número de vagas com a Construção de novas Escolas

A rede municipal de Aracaju ganhou em 2022 reforços para o ano letivo com a entrega 

de três novas unidades de ensino construídas pela Prefeitura de Aracaju, com o 

objetivo de aumentar as vagas para alunos da educação infantil e ensino fundamen-

tal. No bairro Santa Maria, como exemplo, o deficit de vagas foi zerado em creches e 

pré-escola. Além do Santa Maria, outros bairros próximos à região, como o 17 de 

Março, contam com sete unidades de ensino, sendo três delas apenas com educação 

infantil, três com ensino fundamental e uma que contempla as duas modalidades. 

Nesses bairros, foi ofertado também a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para o ano 

de 2022, das 792 vagas disponibilizadas, 506 foram destinadas à Educação Infantil e 

Fundamental.

Projeto Florir

Marcando uma nova fase para estudantes e toda a comunidade escolar, a Prefeitura 

de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Educação (Semed), iniciou a entrega 

dos absorventes às escolas da rede municipal no dia 22 de Março. A ação representa 

mais um passo importante na execução do Projeto Florir, cuja finalidade é garantir 

dignidade menstrual às alunas através do acesso a produtos higiênicos adequados e 

informações importantes para a saúde. O projeto foi elaborado e é executado em 

parceria pelas Secretarias Municipais da Educação, da Saúde (SMS) e da Assistência 

Social (Semfas). 

Inclusão 

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Semed, atua para que as 74 escolas da rede 

municipal sejam, cada vez mais, inclusivas e capazes de atender a toda a população 
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com os serviços necessários não só para a inserção do aluno no ambiente escolar, 

mas para o acesso à aprendizagem.

Para alunos com síndrome de Down não é diferente. Os serviços oferecidos na rede, 

atualmente, são o atendimento educacional especializado, a sala de recursos 

multifuncionais e a disponibilização de um cuidador, que é o profissional de apoio, 

caso a criança necessite de um acompanhamento. 

Imunização nas Escolas

A campanha de vacinação contra a Covid-19, desenvolvida pela Prefeitura de Aracaju, 

vacinou no início do ano, nas escolas municipais, 2.130 alunos da rede, entre crianças 

e adolescentes com idade de 5 a 17 anos. A imunização nas unidades de ensino é 

resultado de uma parceria entre as Secretarias Municipais da Saúde (SMS) e da 

Educação (Semed), através do Programa Saúde na Escola (PSE).

A vacinação nas escolas municipais foi iniciada em 7 de março, dia em que o ano letivo 

2022 na rede municipal de ensino teve início. A vacinação ocorreu em 17 dias de 

campanha, com estrutura montada em escolas polo, atendendo também unidades 

do entorno. O calendário foi definido pelas duas secretarias envolvidas e finalizado no 

dia 30 de março. A campanha de vacinação nas escolas municipais de Aracaju foi uma 

importante estratégia para alavancar os índices de cobertura vacinal na capital, além 

de alcançar mais crianças em idade propícia para receber a imunização. Além da 

campanha nas escolas municipais, a Prefeitura de Aracaju também aplicou vacinas 

contra a Covid-19 em alunos de escolas estaduais localizadas no município.

Avaliação Diagnóstica de Docentes

A partir de uma parceria entre a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal 

da Educação (Semed), e a Universidade Tiradentes (Unit), foi realizada uma avaliação 

diagnóstica para medir os níveis de competência digitais entre os professores da rede 

municipal de ensino. No segundo semestre, os professores da rede responderam ao 

questionário denominado 'Quadro Europeu de Competência Digital para Educadores 

(DigCompEdu), que já vem sendo utilizado em redes de Educação da Europa e que está 

sendo disponibilizado pela Universidade de Aveiro, de Portugal, através da Unit. 

O diagnóstico obtido auxiliará a Semed na criação de políticas públicas de formação 

continuada de professores. O resultado desta avaliação diagnóstica dividirá os 

professores em seis níveis de proficiência. A partir daí, a Semed iniciará formações na 

área de tecnologia voltadas a estes grupos específicos, respeitando o nível de 

conhecimento de cada um, tornando as formações mais assertivas.

Educação Ambiental nas Escolas

A Prefeitura de Aracaju tem buscado promover ações de educação ambiental nas 

unidades de ensino. Para isto, foram realizadas parcerias importantes, como na 

Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Juscelino Kubitschek, localizada no 

bairro Coroa do Meio, onde estudantes do 9º ano participaram do projeto "Tecnologias 

Sustentáveis para o Futuro". O foco da pesquisa está em estudos de computação 

social e redes de computadores, abordando temas relacionados à saúde e ao meio 

ambiente. O intuito é identificar, junto aos estudantes, os principais desafios relacio-

nados ao descarte de resíduos no bairro, utilizando o auxílio de sistemas digitais para 

possíveis soluções.

Fruto das ações de Educação Ambiental nas escolas nasceu o Projeto Ujaçará. Ujacará 

é um projeto da Sema, desenvolvido em parceria com a Semed, que oferta apresenta-

ção teatral aos estudantes sobre a importância da conservação do meio ambiente. 15 

escolas foram contempladas pelo projeto no ano de 2022.

Wi-Fi nas Escolas da Rede Municipal

Através da Secretaria Municipal da Educação (Semed), a Prefeitura de Aracaju tem 

investido no uso de tecnologia para potencializar o processo de ensino e de aprendi-

zagem da rede. Em mais uma ação que representa esse esforço, no início de agosto, o 
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Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) concluiu o processo de ampliação 

na cobertura de wi-fi nas 74 escolas da rede.

Reforço Escolar

As escolas da rede municipal de ensino dão continuidade à ação de reforço escolar, 

que teve início no mês de agosto deste ano, durante as férias letivas, e tem o objetivo 

de recuperar os prejuízos causados pela suspensão das aulas presenciais, ocasionada 

pela pandemia da Covid-19, em que uma parcela dos alunos teve atraso em sua 

aprendizagem.

Com as Avaliações Diagnósticas e de Fluência Leitora, realizadas durante o ano de 

2022, foram detectadas as necessidades de aprendizagem de cada aluno da rede e 

selecionados os que estavam com um ritmo mais lento para participar das ações de 

recomposição. Após o período destinado especificamente para o reforço e com 

avanços notórios sendo conquistados, as escolas seguem com as ações em busca de 

melhorar ainda mais o resultado da aprendizagem dos alunos.

Plano Municipal pela Primeira Infância

O Plano Municipal pela primeira infância é um plano de estado intersetorial, que visa o 

atendimento aos direitos das crianças na primeira infância até os 6 anos de idade, no 

âmbito do município, cuja elaboração é recomendada pelo Marco Legal da Primeira 

Infância.(Lei 13.257/2016).

O PMPI tem como objetivo articular diferentes setores da administração pública 

municipal, estabelecendo metas e complementando suas ações para cumprir e 

garantir a prioridade absoluta dos direitos das crianças, previstos na Constituição 

Federal. 

O processo de construção se deu a partir da participação de secretarias e órgãos 

públicos da Administração Municipal, Poderes Legislativo e Judiciário e sociedade 

civil, que contemplem a escuta e participação das crianças, sujeitos de direito a quem 

se destina o PMPI. 

Para a construção das metas para os próximos 10 anos (2032) foram realizadas 

reuniões para apresentação do projeto, formação dos grupos de trabalho, construção 

das metas estratégicas e escuta das crianças. 
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Ÿ ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

atual cenário de crises política, econômica, financeira e de saúde, que causa o 

aumento das demandas sociais, têm exigido cada vez mais esforços da Secretaria 

Municipal da Família e Assistência Social (Semfas) para aprimorar a capacidade de 

planejamento, gestão e qualificação dos seus Programas, Benefícios e Serviços 

Socioassistenciais, além de suas ações complementares.

Ao longo de 2022, a Semfas contou com marcas consideráveis: ampliou e qualificou o 

atendimento em sua rede socioassistencial, prevenindo e combatendo situações de 

risco e vulnerabilidade, além de fortalecer os vínculos comunitários; melhorou os 

índices de condicionalidades do Programa Auxílio Brasil; qualificou e melhorou o 

acesso ao CadÚnico; fortaleceu as ações de Direitos Humanos e de Segurança 

Alimentar e Nutricional; desenvolveu políticas públicas contínuas de enfrentamento 

ao racismo e à homofobia e de estímulo ao empoderamento feminino; ampliou o 

atendimento à população em situação de rua através de cursos e encaminhamento a 

vagas de emprego; apresentou alternativas de vida aos adolescentes em cumpri-

mento de medidas socioeducativas através de cursos profissionalizantes e inserção 

no mercado de trabalho, além de promover ações contínuas de formação para os 

trabalhadores da pasta.

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Os Centros de Referências de Assistência Social (Cras), que correspondem à Proteção 

Social Básica, são portas de entrada para a inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) 

para programas sociais do governo federal, como o Auxílio Brasil, BPC, ID Jovem, 

dentre outros, além de ofertar programas de cunho preventivo e proativo como o 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família (Paif). 

Durante o ano de 2022, os Cras retomaram de forma definitiva todos os serviços de 

forma presencial, principalmente, o SCVF para idosos, crianças e adolescentes. Além 

disso, continuam realizando projetos permanentes, transitórios e ações pontuais. 

Entre os dados da Proteção Básica em 2022 temos que 271.557 atendimentos foram 

registrados nos 17 Cras do município. 

Cadastro Único (CadÚnico), dados específicos de janeiro a novembro de 2022:

Ÿ 110.145 famílias estão cadastradas no Cadastro Único no município de Aracaju, 

sendo 53.884 em situação de extrema pobreza e 14.643 em situação de 

pobreza;

Ÿ 35.933 novas famílias foram inseridas no CadÚnico em 2022 e foram realizadas 

32.680 atualizações cadastrais até o momento;

Ÿ São 22.904 famílias de baixa renda, com renda per capta de até meio salário 

mínimo; 

Ÿ Do total de famílias cadastradas, 63.622 recebem o Auxílio Brasil. 

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

O município possui um total de 21.221 beneficiários do BPC, sendo 7.413 idosos e 

13.808 PcD. Para estes beneficiários são repassados mensalmente R$ 

23.122.758,01.

Projetos permanentes realizados nos Cras

Ÿ Leiturando: O Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Benjamin Alves, 

localizado no bairro Coroa do Meio, desenvolve o 'Leiturando', projeto realizado 

desde maio deste ano de maneira lúdica, buscando atrair a atenção das crianças 

e dos seus responsáveis residentes na comunidade e usuárias do Cras. 

Ÿ Cultivando Cidadania: Vinculado à Gerência de Segurança Alimentar e 

Nutricional (GSAN), o projeto “Cultivando Cidadania” desenvolve ações em 

educação alimentar com palestras e oficinas e aplicam um questionário 

alimentar sobre o perfil nutricional dos participantes. As ações do projeto 

3 - Resultados da Gestão

Relatório de Gestão 2022



21

atualmente incorporam cerca de 40 usuários como fontes geradoras de renda, 

segurança alimentar e contribuem para o desenvolvimento de práticas ambien-

talmente sustentáveis no Município.

Podem participar famílias em situação de vulnerabilidade social inscritas no Cadastro 

Único para programas sociais acompanhadas pelos Centros de Referência da 

Assistência Social (Cras) de Aracaju.

Atualmente, o projeto é implantado em oito locais, dentre eles, na Unidade de 

Qualidade Profissional (UQP) da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho 

(Fundat) no conjunto Jardim Esperança, bairro Inácio Barbosa; no abrigo instalado na 

Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) General Freitas Brandão, no bairro 

Suíssa; na Emef Presidente Tancredo Neves, bairro Ponto Novo; Emef Jornalista 

Orlando Dantas, bairro Olaria; Escola Estadual 11 de Agosto, no bairro Getúlio Vargas; 

Unidade Básica de Saúde (UBS) Irmã Caridade, no povoado Aloque, bairro Jabotiana; e 

no Espaço Cuidar, bairro Santa Maria.

 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Os Centros de Referência Especializados da Assistência Social (Creas) realizam o 

acompanhamento de famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados. O Creas 

tem como foco de ação a família, na perspectiva de potencializar sua capacidade de 

proteção as crianças e adolescentes.

Durante o ano de 2022 (de janeiro a novembro) os quatro Creas do município realiza-

ram 3.753 atendimentos. 

O município de Aracaju possui cinco abrigos, sendo eles: Abrigo Sorriso (que acolhe 

crianças de 0 a 12 anos de idade), Abrigo Caçula Barreto (acolhe adolescentes com 

idade entre 12 e 18 anos), Abrigo Núbia Marques (acolhe mulheres em situação de 

violência), Abrigos Acolher e Casa de Passagem Freitas Brandão (destinados a acolher 

pessoas em situação de rua). Ao todo, 161 usuários são atendidos pelos abrigos 

municipais.

Aracaju possui quatro Casas Lares que acolhem pessoas até os 18 anos incompletos. 

Nestas, o município atendeu, em 2022, 31 usuários. 

A abordagem social assegura trabalho social e faz a busca ativa, identificando nos 

territórios a incidência de situações de risco pessoal e social, por violações de direito, 

como situação de rua, uso de substâncias psicoativas, trabalho infantil, exploração 

sexual de crianças e adolescentes, dentre outras circunstâncias, promovendo o 

acesso aos serviços socioassistenciais e às demais políticas públicas, com a perspec-

tiva de garantia de direitos. Um marco para o ano de 2022 foi a atuação das equipes 

durante a retomada das festas tradicionais, como o Forró Caju e o Pré-Caju 2022. Ao 

todo a abordagem social realizou 882 atendimentos, de janeiro a novembro de 2022.

Assistência Social Presente

Em 2022 a Secretaria Municipal da Assistência Social lançou o Assistência Social 

Presente, um programa que oferta serviços socioassistenciais a partir de escritórios 

móveis instalados em um ônibus. O objetivo do “Assistência Social Presente” é 

promover a cidadania, garantir direitos e impactar de forma positiva na redução da 

extrema pobreza. O ônibus também é utilizado para ações e trabalhos técnicos sociais 

realizados pelo município em convênio com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID). Além disso, facilita o acesso ao CadÚnico, para que as famílias 

mantenham seus cadastros atualizados e garantam acesso a benefícios socioassis-

tenciais.

Dados de atendimentos do Projeto Assistência Social Presente:

Ÿ 15 e 16 de Março – Santa Maria: CadÚnico, Auxílio Moradia e BPC – 181 

atendimentos; Cras – 49 atendimentos; 

Ÿ 24 de Março – Santos Dumont: CadÚnico – 142 atendimentos; Auxílio Moradia 
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– 10 atendimentos; BPC – 3 atendimentos; Cras/Creas – 35 atendimentos; 

Ÿ 7 de abril – Cidade Nova (Japãozinho): CadÚnico – 81 atendimentos; Auxílio 

Moradia – 5 atendimentos; BPC – 3 atendimentos; Cras – 32 atendimentos; 

Ÿ 20 de abril – Olaria (Jardim Centenário): CadÚnico – 117 atendimentos; CRAS – 

67 atendimentos; BPC – 2 atendimentos; Habitação – 2 atendimentos; Auxílio 

Moradia – 1 atendimento;

Ÿ Bairros Areia Branca, Mosqueiro, São José dos Náufragos e Robalo): Nos 

quatro bairros foram mais de 500 atendimentos, no total. 

HABITAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE RENDA

Cadastramento Regularização Fundiária

A Secretaria da Assistência Social atuou em parceria com a Secretaria do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog) no cadastramento das 2.745 famílias 

que deverão ser beneficiadas pelo projeto de Regularização Fundiária. Cerca de 50 

profissionais atuaram nas visitas técnicas realizadas no Residencial Vitória da 

Resistência e no bairro 17 de Março. 

BID - 17 de Março

Já no que diz respeito ao financiamento com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) para o Programa de Requalificação Urbana da Região Oeste 

de Aracaju – Construindo para o Futuro, que tem a finalidade de dar continuidade ao 

desenvolvimento da infraestrutura, mobilidade e incremento na área social e 

ambiental de Aracaju, a Secretaria é responsável por acompanhar e monitorar a área 

social (Coordenação da Área Social - UCP) dos bairros beneficiados com o investimen-

to, por meio do Projeto de Trabalho Social (PTS), cujo objetivo é a garantia de direitos 

sociais, por meio de informações através de ações socioeducativas e de mobilização 

comunitária, de modo a fomentar a importância de conservação patrimonial e 

ambiental dos equipamentos ofertados.

Em 2022, as ações socioeducativas e de mobilização comunitária estão em fase de 

encerramento, com isso, a quantidade de ações foi diminuindo ao longo do ano. 

BID - Perimetral Oeste

Em março de 2022, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da 

Assistência Social, deu início às reuniões com moradores das comunidades impacta-

das pela obras da Perimetral Oeste com as consultas públicas.

Desde 2018, as famílias que serão atingidas pela construção da avenida, moradoras 

dos bairros Santos Dumont, Soledade, Jardim Centenário, Lamarão e Bugio, estão 

sendo acompanhadas e recebendo as orientações necessárias para seus reassenta-

mentos. 

Em junho foi iniciado o plantão social e as primeiras negociações para reassentamen-

to das famílias. Todo o processo é acompanhado e monitorado pela Coordenação da 

Área Social (UCP) da Secretaria Municipal da Assistência Social.

DIRETORIA DE DIREITOS HUMANOS 

Coordenadoria de Políticas para Mulheres (CPM)

A coordenadoria mantém sua atuação em diversos momentos e, principalmente, em 

parceria com diversos órgãos da administração municipal, a exemplo da Patrulha 

Maria da Penha (PMP/Semdec) e do Núcleo de Prevenção de Violências e Acidentes 

(Nupeva/SMS). Apesar de pronto, o Protocolo Municipal da Rede de Enfrentamento à 

Violência Contra a Mulher ainda não foi instituído. 

Protocolo Municipal da Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher

O Protocolo foi construído coletivamente pela Rede de Atendimento e 

Enfrentamento, e validado por mulheres em situação de violência. Esse documento 

se constitui um instrumento orientador que expõe os perfis e fluxos da Rede, facilita o 
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conhecimento dessa estrutura e possibilita uma intervenção com maior celeridade e 

interlocução entre os diferentes setores envolvidos.

Aracaju Sem Racismo

O Projeto tem como público-alvo negros e negras residentes em Aracaju e inscritos 

no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do governo federal. O objetivo é 

dar continuidade ao desenvolvimento de ações de enfrentamento ao racismo 

institucional e à violência contra a população negra, especialmente a juventude, e à 

construção de ações afirmativas étnico-raciais nas diversas áreas da administração 

pública municipal. Serão beneficiadas cinco mil pessoas, de forma direta e indireta, 

entre trabalhadores municipais e jovens negros. 

O projeto, iniciado em novembro do ano passado, será executado durante 24 meses e 

deve ser concluído até o final de dezembro deste ano. Dentre as atividades, estão 

oficinas de "Sensibilização e Formação sobre Racismo Institucional", envolvendo 

trabalhadores do município, “Oficinas de Formação em Produção Audiovisual” para 

jovens negros de 15 bairros de Aracaju, e “Curso de Formação em História Africana, 

Afro-brasileira e Afro-Sergipana” para professores da rede municipal de ensino. 

Campanhas de Conscientização para a População LGBTQIAP+

Em datas comemorativas e representativas para a população LGBTQIAP+, a 

Assessoria realiza campanhas de comunicação nos canais de comunicação oficiais da 

Prefeitura de Aracaju, como sites e redes sociais, com o objetivo de ampliar a visibili-

dade, levar conhecimento à população através de informações objetivas, divulgar os 

serviços destinados ao público e a atuação da pasta dentro do município. 

Retificação de Nome e Gênero

Apesar de não ser um projeto, mas sim, um serviço contínuo, muito procurado pela 

população trans, a Assessoria LGBTQIAP+ viabiliza o processo de retificações de 

nomes e gêneros para essa comunidade. O serviço é procurado pelas pessoas não 

apenas de Aracaju, mas de outros municípios. Desde o início da oferta do serviço até 

novembro de 2022, cerca de 100 pessoas trans conseguiram fazer as mudanças em 

cartórios com o atendimento especializado ofertado pela Assessoria.

Campanha de Combate ao Trabalho Infantil

A Secretaria Municipal da Assistência Social deu continuidade à campanha “Proteger 

a infância é transformar o futuro”, iniciado em novembro de 2021 em parceria com a 

Secretaria de Comunicação (Secom). O objetivo das ações foi alertar a população 

sobre o trabalho infantil e apresentar a atuação do município no combate a essa 

problemática por meio de ações socioeducativas.

Além das ações realizadas em conjunto com a rede de proteção, como as rodas de 

conversa nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras), Centros de 

Referência Especializados da Assistência Social (Creas), além de Escolas Municipais, 

Unidades Básicas de Saúde, organizações não-governamentais, associações e 

sociedade civil, a Gerência da Média Complexidade, setor vinculado à Proteção Social 

Especial (PSE), realizou ações junto à Abordagem Social em diversas regiões da 

cidade, abrangendo setores do comércio, feiras livres e mercados. 

Durante as ações da campanha, foram distribuídos cartazes e folders que apresen-

tam a dura realidade do trabalho infantil e, posteriormente, destacam a leveza de ser 

criança e usufruir dos seus direitos fundamentais.

Em Aracaju, as ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

(AEPETI), de caráter nacional, são executadas pela coordenação da PSE da 

Assistência Social do município. De maneira contínua, são desenvolvidas por meio de 

serviços, programas e encaminhamentos ofertados pelos Cras e Creas da capital, 

uma série de ações de prevenção, de combate e de erradicação de atividades que 

violem os direitos de crianças e adolescentes.

23

3 - Resultados da Gestão

Relatório de Gestão 2022



A Secretaria da Assistência Social também foi parceira do projeto “Feira livre de 

trabalho infantil”, promovida pelo Ministério Público do Trabalho em Sergipe 

(MPT/SE), em parceria com o Ministério Público do Estado de Sergipe (MPSE) e com a 

Secretaria de Estado da Inclusão e da Assistência Social (Seias).

24

3 - Resultados da Gestão

Relatório de Gestão 2022



25

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. 

De maneira planejada, a Fundat vem aprimorando a oferta de cursos e oficinas de 

capacitação, e, ao implementar a oferta à distância, objetiva ampliar o quantitativo de 

vagas, proporcionar comodidade e intensificar a qualificação da população para o 

mercado de trabalho.

Cursos Online e Presencial

A Fundat ofertou diversos cursos de forma remota para a população, resultando em 

mais de 15 mil vagas abertas em cursos e oficinas e 11.067 cidadãos qualificados. 

Entre os cursos e oficinas ofertados estão:

Ÿ A primeira turma do curso de recepcionista na modalidade à distância, capacita-

ção com carga horária de 80h, cuja primeira turma, com 38 alunos, foi certifica-

da;

Ÿ Oficinas, com carga horária entre 2h e 3h, que contemplaram as seguintes áreas: 

Educação Financeira, Instagram e Marketing, Oratória, Atendimento com 

Qualidade,  Como se destacar no processo seletivo, Oratória, Relações 

Interpessoais, Telemarketing, Instagram do Zero, Auxiliar Administrativo, 

Técnicas em Vendas, Marketing Digital, Noções de Saúde e Segurança no 

Trabalho, Recepcionista, Operador de Caixa, Técnicas de Atendimento em 

Portaria, Desenvolvimento de Vendedores de Alta Performance, Noções 

Básicas de Excel, IR Social: Aprenda a Declarar seu Imposto de Renda, Recursos 
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Humanos, Conhecendo as Plataformas Digitais e Segurança no Trabalho;

Ÿ Novas turmas do curso de Educação Empreendedora;

Ÿ Cursos de Porteiro e Coaching, com carga horária de 40 a 60 horas;

Ÿ Capacitação na área de turismo.

Além disso, manteve ativas suas Unidades de Qualificação Profissional (UQPs) e as 

parcerias com associações e instituições para oferta de turmas presenciais nas áreas 

de: gastronomia, setor administrativo, portaria, recepcionista, beleza, vendas, 

artesanato, marketing pessoal, noções básicas de pintura, como falar em público, 

alimentação e saúde.

Fomento ao Artesanato

A Fundat entende a importância do artesanato não apenas como fonte de renda, mas 

também como processo terapêutico que pode transformar a vida das pessoas. Assim, 

oferta 34 cursos de capacitação profissional nesta área, o que contempla o estímulo 

ao empreendedorismo e à geração de renda, com ações de orientação e formalização 

dos artesãos como microempreendedores individuais (MEIs).

Auxílio aos MEIs

Visando auxiliar os cidadãos que se encaixam nessa categoria, mas não possuem 

conhecimento ou afinidade com as ferramentas digitais, necessárias para realizar o 

preenchimento das informações no site do Governo Federal, a Fundat disponibilizou 

esse serviço.

Qualificação Profissional no ramo da Beleza

Com o crescimento do segmento da beleza no país, a Fundat atua nesse processo 

com a oferta de 13 cursos no eixo Ambiente e Saúde, no portfólio de capacitação, 

direcionados a esta área, juntamente com o projeto de qualificação para a população 

LGBTQIA+.
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Vagas de Emprego

Ao longo do ano, a Fundat atua com o encaminhamento de cidadãos ao mercado de 

trabalho formal. Como resultado desse trabalho, em 2022, o órgão cadastrou 14.412 

currículos, encaminhou 3.468 pessoas ao mercado de trabalho, capitaneou 1.244 

vagas de emprego, que resultou em 325 cidadãos contratados e por fim realizou 

1.551 atendimentos para cadastro de carteira de trabalho digital e formalizou 177 

microempreendedores individuais.

Ações de Ressocialização da População no Sistema Prisional

Foram ofertadas 100 vagas para a qualificação profissional da população LGBTQIA+ 

do sistema prisional. As vagas foram distribuídas em quatro turmas dos cursos de 

Auto Maquiagem e Design de Sobrancelhas, ministradas no Presídio Feminino 

(Prefem) e Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto (Copemcan).
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Ÿ TURISMO

A gestão do Prefeito Edvaldo Nogueira compreende a importância do setor do 

turismo para a economia e desenvolvimento do município de Aracaju. A atividade é 

uma extensa cadeia composta por mais de 58 segmentos, em que o dinheiro circula 

rapidamente, chegando ao taxista, à padaria, ao comércio, aos mercados, ao artesa-

nato, aos bares, restaurantes, ao setor de eventos e à rede hoteleira, ou seja, alcança 

variados setores da economia com geração de emprego, renda e oportunidades de 

negócios para empresários e empreendedores, estimulando a economia municipal a 

ter ciclo virtuoso e continuado.

A Prefeitura de Aracaju é zelosa em seu planejamento e cumpre seu papel para o 

fortalecimento do turismo com vultosos investimentos na permanente melhoria da 

cidade; divulgação de Aracaju no mercado nacional por meio de feiras, road show e 

variadas mídias; realização de eventos de grande público para compor o calendário de 

eventos do município; qualificação da mão de obra local, apoio, captação de eventos e 

parcerias com o trade turísticos para a criação de produtos que estimulem a demanda 

de turistas para o destino.

PARCERIAS DE FOMENTO AO TURISMO

Por meio de um termo de fomento firmado com a Associação da Indústria de Hotéis 

Seccional Sergipe (ABIH-SE), a gestão municipal aportou R$ 1 milhão para divulgação 

da capital a partir de ações de road shows em vários estados do país, promoção de 

famtours com agentes de viagens, veiculação de mídias digitais em portais especiali-

zados de turismo, parcerias com operadoras para alavancar vendas de pacotes 

turísticos para Aracaju, produção de brindes e conteúdos digitais.

Além disso, a Prefeitura também investiu R$ 310 mil para ações de mídia comparti-

lhada com a CVC Corp, como divulgação em mídias digitais (Facebook, Instagram), 

email marketing clientes, blog Dicas de Viagem CVC e o próprio site da CVC.

Participação em Road Shows

O Road show é um formato diferenciado de marketing turístico, um evento itinerante 

que percorre diferentes localidades com a finalidade de apresentar um destino aos 

agentes de turismo do local visitado e qualificar com informações sobre sua infraes-

trutura turística e de apoio ao turista, para que posteriormente elaborem pacotes 

turísticos e levem grupos de visitantes para o destino apresentado.

Os road shows do Termo de Fomento nº 02/2021 tiveram a participação de equipe da 

ABIH e da Semict, visitaram cidades do Brasil e apresentaram aos agentes de turismo 

locais, qualificando sobre o potencial de Aracaju com seus atrativos turísticos, 

gastronomia, paisagens, estrutura hoteleira, estrutura de bares e restaurantes e 

estrutura de apoio ao turista.

Para a qualificação foram utilizadas a exibição de vídeo, tanto o produzido pela Semict 

na Campanha de Turismo Verão 2022, quanto o elaborado pela ABIH; a distribuição de 

material promocional como panfletos, bolsas e produtos da gastronomia regional; e a 

realização de palestra com informações sobre Aracaju, feita por Guia de Turismo 

contratado pela ABIH.

Foram 18 road shows realizados em 16 cidades de 04 regiões e o Distrito Federal, com 

excelentes resultados, pois foram qualificados 1.290 agentes de turismo pelo país, 

entre profissionais de agências de viagem, operadoras turísticas e guias de turismo. 

Campanha Turismo Verão 2022

A campanha teve como tema “Verão é tempo de Aracajuar” e foi divulgada por meio 

de várias peças publicitárias com o objetivo de aumentar o fluxo de turistas na capital. 

Uma delas, o vídeo promocional do destino, com 65 segundos, foi veiculado nas 

mídias digitais da Prefeitura e em afiliadas da Rede Globo Nordeste na Bahia, Alagoas 

e Pernambuco. O vídeo contém belas imagens, destacando aspectos culturais como o 

forró; a gastronomia, com o caranguejo e frutos do mar; praia, esportes e a alegria e 
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hospitalidade do aracajuano.

A cidade também é divulgada a partir de publieditoriais (publicação de artigos sobre 

Aracaju em sites e blogs) em importantes veículos voltados para o turismo, divulga-

ção da cidade em banners online no buscador Google direcionados para sites de OTAs 

(Online Travel Agencies) especializados em venda de produtos de viagem, e ainda foi 

criado o hotsite descubraaracaju.com.br para facilitar a experiência dos visitantes 

com informações de “onde se aconchegar”, “onde se deliciar”, “aracajuanidades” e 

notícias atualizadas sobre o destino.

Além das mídias digitais, outra ação de alcance da campanha foram as peças publici-

tárias classificadas como “Mobiliário Urbano” (relógio de rua), que a Prefeitura 

contratou para anúncio na cidade de São Paulo. São mais de 50 pontos na capital 

paulista mostrando vários atrativos de Aracaju, como os Arcos da Orla da Atalaia, 

Orlas Sul e Pôr do Sol, Largo da Gente Sergipana e Passarela do Caranguejo.

+AJU Plano de Estímulo à Atividade Econômica e Geração de Emprego e Renda

Lançado em outubro de 2020, o projeto trouxe um arrojado conjunto de medidas, 

totalizando mais de R$ 1 bilhão, para auxiliar no fomento econômico das áreas mais 

afetadas pela pandemia do novo coronavírus. Em 2022, foi possível perceber o 

resultado desse investimento, principalmente, com o crescimento da taxa de 

ocupação hoteleira, alcançando 80% no período carnavalesco, sendo o melhor índice 

do país entre as seccionais da ABIH.

APOIO A EVENTOS

Visando o aquecimento econômico das atividades de comércio e turismo, a Prefeitura 

de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo 

(Semict) e da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), apoiou o Festival 

Brasil Sabor, evento promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 

(Abrasel) e considerado o maior festival gastronômico do país.
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Outro importante evento realizado em Aracaju esse ano foi a Gymnasiade 2022, 

competição mundial de desporto escolar que reúne mais de 100 países em cada 

edição. Para esse evento, uma equipe da Semict recepcionou os atletas e técnicos no 

aeroporto ao som do autêntico forró nordestino do Trio Pé de Serra Piauí e com 

coreografias do xote, xaxado e baião. Ao todo, o município concedeu apoio a 14 

eventos geradores de fluxo turístico de grande notabilidade para a capital.

Festival do Caranguejo

Com o objetivo de movimentar a cadeia produtiva do turismo na capital e valorizar a 

importância gastronômica e cultural do caranguejo, a Prefeitura de Aracaju, realizou o 

Festival do Caranguejo. O espaço para a realização do evento compreendeu uma área 

de 3.800 m², ocupada por 29 stands, sendo 26 para bares/restaurantes comercializa-

rem seus pratos, e 3 para a gestão municipal. Além desses stands, contou com espaço 

kids com brinquedos para a criançada; cozinha show da Universidade Tiradentes 

(Unit), para demonstração da elaboração de pratos; espaço de empreendedorismo do 

Sebrae/SE, para exposição de artesanato; e duas baterias de banheiros químicos, 

sendo nove para o público feminino e nove para o masculino.

Marinete do Forró

Com a redução de casos de Covid-19, foi possível retomar os passeios realizados pela 

Marinete do Forró, fazendo city tours semanais com muitos turistas a bordo do veículo 

apreciando vários atrativos da cidade, fazendo com que os visitantes experimentem 

um pouco da cultura sergipana através da música, do folclore, da dança, da gastrono-

mia e dos costumes em cada ponto turístico que compõe o roteiro, composto dos 

seguintes pontos turísticos: Arcos da Orla da Atalaia, Largo da Gente Sergipana, Orla 

do bairro Industrial e Centro de Artesanato Chica Chaves, Mercados Centrais e Palácio 

Museu Olímpio Campos.

Além do passeio regular, ao longo do ano foram realizados roteiros temáticos com 

eventos específicos, como na época das festas juninas e natalinas, contemplando 



também a Orla Sul e a Orla Pôr do Sol.

Destaque Internacional

Uma matéria do Diplomacia Business, portal de notícias, comunicação e negócios nos 

segmentos diplomático e corporativo, destacou a programação de aniversário de 167 

anos da capital, as parcerias nacionais e internacionais da gestão municipal para 

melhorias urbanas, incentivos municipais, segmentação turística e atrativos turísti-

cos de Aracaju.

Em outra matéria, o destaque foi para o Forró Caju 2022, principal evento junino do 

estado, realizado pela Prefeitura de Aracaju, com o título “É tempo de festas juninas”.
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Ÿ CULTURA

A gestão cultural em 2022, após um ano com reflexo da pandemia da Covid-19, 

passou por um fortalecimento de programas preestabelecidos na Fundação Cultural 

Cidade de Aracaju (Funcaju). Projetos como os resultantes da aplicação da Lei Aldir 

Blanc foram homenageados pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de 

Diversões do Estado de Sergipe (Sated). Houve também o retorno presencial de 

eventos como o Forró Caju e da intensificação do Ajuplay, primeiro serviço de trans-

missão online (streaming) totalmente aracajuano, lançado pela Prefeitura de Aracaju 

no ano passado.

Escola de Artes Valdice Teles

O ano começou com o lançamento do edital para preenchimento de 685 vagas do 

primeiro semestre da Escola de Artes Valdice Teles (EOAVT), para ingresso nos Cursos 

Modulares e Oficinas Livres. Dentre os cursos ofertados, estão: sanfona; acordeon; 

violão; musicalização infantil; teclado; violoncelo; contrabaixo; piano; gaita; canto; 

ukulele; percussão e batuque da melhor idade. Além de forró; jazz; música e movi-

mento; flex e alongamento; iniciação teatral para adultos nos princípios básicos da 

arte dramática; técnica de palco; espaço de relaxamento e de emoções, entre outros.

Após 7 meses, foi aberto um novo edital com 954 novas vagas para aproximadamen-

te 30 cursos nas áreas de música, teatro, dança, canto e instrumentos, para admissão 

no segundo semestre. A novidade é que, além da Escola de Artes, os cursos também 

foram realizados na Biblioteca Municipal Ivone de Menezes.

Biblioteca Ivone de Menezes

A Biblioteca Ivone de Menezes, que realiza atividades de consulta e pesquisa aos 

livros que fazem parte do acervo, empréstimo domiciliar, promoção de oficinas 

literárias, exposições e palestras, teve um ano com diversos projetos especiais 

focados em datas comemorativas, com o intuito de incentivar a leitura e a conversa. 

Entre os programas e projetos fomentados, estão: “Encontro com o Escritor”, no qual 

estudantes puderam conhecer e conversar com a escritora de livros infantis Isabel 

Cristina, que lançou recentemente “A Lenda do Caju”, livro fomentado com recursos da 

Lei Aldir Blanc; Projeto Quarta Cultural, que foi marcado por diversas atividades 

lúdicas de interação e aproximação com a arte e a poesia; Projeto Transformando 

Sementes em Árvores; Projeto Hora do Conto, presente várias vezes no ano em datas 

comemorativas; e Rodas de Conversa, incluindo uma visita ao Asilo Rio Branco; e o 

tradicional Clube do Livro, que conta com discussão de temas como Independências 

do Brasil e a história da Ponte do  Imperador.

Forró Caju

Este ano, os festejos juninos foram ampliados e diversificados para vários projetos, 

todos eles alcançando uma excelente acolhida e aprovação pelo público e crítica. O 

Forró Caju foi realizado nos Palcos Luiz Gonzaga, com 30 apresentações, 12 das quais 

locais e o restante de artistas nacionais da melhor qualidade; e Gerson Filho, com 30 

artistas e trios, todos locais, além das quadrilhas juninas. Neste palco, dedicado ao 

pé-de-serra e ao gênero dos Oito Baixos, as nove quadrilhas que se inscreveram na 

programação encantaram o público sergipano e de outros estados, além de artistas a 

exemplo  Robertinho, filho de Clemilda e Gerson Filho, Correia dos Oito Baixos, Trio os 

Três Moleques, Mimi do Acordeon e Rebecca Melo.

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.

Circuito Folclórico Sergipano

Na praça General Valadão, foi realizado o Circuito Folclórico Sergipano, que apresen-
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tou, de 20 a 23 de junho, trios pé-de-serra, quadrilhas juninas e grupos folclóricos de 

várias linguagens artísticas regionais que se apresentaram em cortejos desde a praça 

Fausto Cardoso até o Centro Cultural de Aracaju. Antes, numa parceria com a 

Fecomércio, a Funcaju participou do Forró na Praça, no mesmo local, entre 31 de maio 

e 23 de junho.

Plataforma Ajuplay

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

2021, 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 disponível a qualquer momento. Neste ano, a plataforma 

continuou inserindo conteúdo local, incluindo em dias chaves para a cultura nacional, 

como Dia do Cinema Brasileiro, Dia do Repórter Fotográfico e Dia da Música, data que 

foi disponibilizado 11 álbuns e mais de 40 singles de artistas sergipanos.

Além disso, com a aprovação da Lei Aldir Blanc, mais de R$ 4 milhões foram injetados 

em diversos segmentos da cultura. Com isso, a Funcaju criou mecanismos para ajudar 

o setor cultural e manter a economia da cultura em funcionamento, como o lança-

mento do edital Janela Para as Artes, que viabilizou a gravação de apresentações 

musicais, esquetes, curta-metragem, dentre outros, estimulando a cadeia produtiva 

da cultura local. A maioria dessas entregas podem ser acessadas pela plataforma 

AjuPlay.

3 - Resultados da Gestão

Relatório de Gestão 2022



32

Ÿ ESPORTE

O ano de 2022 iniciou ainda enfrentando os efeitos da pandemia da covid-19, mas, à 

medida que os casos da doença foram diminuindo, em decorrência do aumento do 

número de vacinados, as ações esportivas desenvolvidas pela Secretaria Municipal da 

Juventude e do Esporte (Sejesp) foram retornando à normalidade e o trabalho de 

fomento ao esporte na capital sendo fortalecido.

A reabertura da Estação Cidadania – Esporte “Radialista Carlos Magno”, centro 

poliesportivo localizado no bairro Bugio, zona Oeste de Aracaju, e a retomada da 

realização da Corrida Cidade de Aracaju foram fatores que, logo no início do ano, 

ensaiaram a temporada de sucesso do esporte na capital.

Futebol de Rua pela Educação

Com o objetivo principal de envolver as crianças em atividades esportivas e culturais 

durante o período de férias, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Sejesp, organizou 

uma colônia de férias a partir do projeto Futebol de Rua pela Educação, iniciado em 

2021, em parceria com o Instituto Futebol de Rua, uma iniciativa sem fins lucrativos. 

Durante os dias de realização, as crianças tiveram acesso a filmes voltados ao esporte 

e inclusão, provas de passa ou repassa, corrida de saco, caça ao tesouro, tiro ao alvo e 

bingo dos valores.

Corrida Cidade de Aracaju

Após um hiato de dois anos, foi realizada a 37º edição da Corrida Cidade de Aracaju. O 

evento reuniu 5.000 corredores em provas de 5 km, 10 km e 24 km. Para confirmar 

sua inscrição e receber o kit da corrida, os atletas precisaram doar 1 kg de alimento 

não perecível, uma ação solidária que permitiu ajudar a quem precisa.

Retomada das Atividades da Estação Cidadania

A Estação Cidadania Esporte Radialista Carlos Magno teve suas atividades suspensas 

devido à pandemia da Covid-19. Somente esse ano, foi possível realizar a volta das 

atividades. São disponibilizadas 11 modalidades olímpicas e paraolímpicas para a 

prática da população. Dentre as modalidades oferecidas estão o atletismo, badmin-

ton, funcional, ginástica aeróbica, ginástica rítmica, jiu-jitsu, judô, karatê, vôlei, 

handebol e dança.

A retomada dessas atividades rendeu bons frutos durante o ano. Atletas, que 

realizam seus treinos no complexo, conseguiram resultados expressivos em compe-

tições, entre elas: 9 medalhas no Campeonato Sergipano Loterias Caixa Sub 16 de 

Atletismo; 10 medalhas nos Jogos Escolares TV Sergipe; e 1 medalha no Campeonato 

Norte e Nordeste Loterias Caixa de Atletismo. Os alunos conseguiram se destacar 

também em etapas de campeonatos nacionais.

E por fim, com a infraestrutura que possui, esse ano, o complexo também abriu as 

portas para a realização de competições a nível nacional, como os Jogos da Juventude 

e a 4ª edição do Brazil Master Cup Nordeste de Handebol.

Projeto Retribuir

Iniciado há mais de dez anos e incorporado à gestão municipal há cerca de três anos e 

meio, o projeto visa devolver aos idosos, como forma de gratidão, todas as coisas 

boas que eles já ofereceram à sociedade, proporcionando momentos felizes. As 

atividades proporcionam movimentação, exercício físico, o lúdico e a brincadeira.

Atualmente, o projeto atende a 170 idosos, entre homens e mulheres, que praticam 

atividade funcional, ginástica aeróbica e dança, três das mais de dez modalidades que 

a Estação Cidadania oferece não só ao público do bairro Bugio, mas de outros bairros 

da capital. Todos eles passam por triagem e precisam de liberação médica para poder 

desenvolver as atividades. 

Taça Cidade de Aracaju

Com a redução no número de casos de Covid-19, foi possível realizar uma nova edição 
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da Taça Cidade de Aracaju. A competição contemplou duas categorias, ao longo do 

ano, futsal e vôlei. Ela tem como objetivo assegurar apoio aos atletas, sobretudo os de 

base. O foco foi nas diversas escolinhas das variadas modalidades esportivas, que 

não teriam condições de participar de competições federadas ou promovidas por 

instituições privadas, buscando democratizar o acesso.

Na etapa de futsal, participaram mais de 1.400 atletas e 70 equipes. E na de vôlei, 

foram mais de 150 participantes e 15 equipes.

Taça das Favelas Sergipe

Este é mais um dos eventos esportivos que pode ser retomado após a pandemia de 

Covid-19 apresentar diminuição dos casos. A Central Única das Favelas (Cufa/SE), 

com o apoio da Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Sejesp, promoveu disputas de 

futebol entre jovens de comunidades de Sergipe na Taça das Favelas 2022. Ao todo, 

participaram da competição mais de 720 atletas, em 33 equipes, sendo 24 no 

masculino, entre os 14 e os 17 anos; e 9 no feminino, com idade igual ou superior a 16 

anos.

Sede de Eventos Esportivos Nacionais

Ciente da importância econômica e social, do fomento ao turismo e demais benefícios 

que eventos de grande porte trazem à cidade, a gestão municipal tem garantido apoio 

logístico à realização de eventos, seja na divulgação, disponibilização de infraestrutu-

ra logística ou outros recursos necessários para a efetividade dos mesmos. A Sejesp 

possui uma comissão de captação de eventos esportivos, cujo objetivo é atrair 

eventos esportivos de grande porte. A partir do trabalho realizado pela pasta, a cidade 

de Aracaju sediou diversos eventos de destaque para o país, sendo eles:

Ÿ Gymnasíade: A seletiva nacional do Gymnasiade 2022, a maior competição 

estudantil do mundo, ocorreu em 4 cidades do Brasil, sendo o maior número de 

disputas em Aracaju. As modalidades que tiveram suas seletivas aqui foram: 

atletismo, ginástica artística, tênis de mesa, judô, wushu, xadrez, ginástica 
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rítmica e natação. Para o evento, a cidade recebeu mais de 5000 pessoas, entre 

técnicos, dirigentes, oficiais e os próprios atletas;

Ÿ Circuito Ôxe Triatlo: A III Etapa do Circuito foi realizada em Aracaju, contando 

com a participação de cerca de 200 atletas, de vários estados;

Ÿ Campeonato Nordeste de Kart: A Prefeitura executou reforma e uma série de 

melhorias nas estruturas do Kartódromo, o que possibilitou a realização desse 

campeonato. Participaram do evento 120 pilotos de 17 estados do Brasil;

Ÿ Copa Brasil de Kart: Realizada pela primeira vez no Kartódromo Emerson 

Fittipaldi, a competição reuniu 250 competidores de todo o país e consolidou a 

capital sergipana no cenário automobilístico e esportivo nacional;

Ÿ Jogos Nacionais da Magistratura: Mais um evento esportivo de porte nacional, 

inédito na cidade. Em sua 9ª edição, com duração de 3 dias, foram 600 magistra-

dos de todo o Brasil e seus familiares que participaram. Entre as modalidades 

presentes: futsal, voleibol, natação, atletismo e o beach tênis;

Ÿ Jogos da Juventude: Sediada pela primeira vez em Aracaju, a competição trouze 

à capital mais de 4.100 jovens atletas, de todo o Brasil, com média de idade entre 

15 e 17 que vieram para a competição que englobou 16 modalidades. O porte 

desse campeonato possibilitou a valorização da estrutura esportiva da capital e 

movimentou, de forma significativa, o comércio e o turismo, já que, ao todo, 

foram mais de 32 mil diárias em 19 hotéis;

Ÿ Campeonato Brasileiro de Hobie Cat (Brascat): Após 20 anos, é a segunda vez 

que a competição aconteceu na capital sergipana. O evento contou com a 

participação de 85 atletas, entre 14 e 78 anos, de dez estados brasileiros: Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santos, Bahia, 

Sergipe, Pernambuco, Paraíba e Ceará;

Ÿ Brazil Master Cup Nordeste de Handebol: Também pela primeira vez em 

Aracaju, a 4ª edição da competição foi realizada. A capital sergipana recebeu 

cerca de 1.200 atletas de todo o Brasil e também de outros países, como Chile, 

Porto Rico e República Dominicana, divididos em mais de 60 equipes.



Todos os esforços de captação de eventos e investimento em infraestrutura da cidade 

possibilitaram a realização desses eventos. Além disso, a Prefeitura recebeu propos-

ta para que Aracaju possa sediar, em 2023, a 9ª edição do Rally dos Mares. Se 

concretizada, a estimativa é de uma participação de mais de 200 pessoas, de 23 

estados brasileiros e países como Bolívia, EUA e França. 
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Ÿ DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA

A Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec) presta apoio e 

assistência ao Chefe do Poder Executivo nas áreas de manutenção e controle da 

ordem pública e de defesa da cidadania, assim como de trânsito e transportes; 

coordena, executa e controla as ações de defesa civil, visando minimizar os efeitos 

das situações de emergência e das calamidades públicas; superintende as atividades 

e serviços da Guarda Municipal; coordena ações de defesa da cidadania, inclusive de 

defesa do consumidor e dos direitos humanos; e executa outras atividades correlatas.

Monitoramento do Clima e Impactos da Chuva

A Defesa Civil atuou de maneira estratégica com atenção às informações das princi-

pais instituições de meteorologia do país e ao serviço de previsão meteorológica que 

integra o ClimAju, que passou a ser disponibilizado para a população, neste ano.

A partir do monitoramento e análise dos dados, foram adotadas as medidas necessá-

rias à redução de riscos e atendimento às estratégias estabelecidas no Plano de 

Contingência de Aracaju para riscos de desastres naturais. As ações ocorreram de 

maneira alinhada entre os órgãos que compõe o Comitê de Gerenciamento de Crise da 

gestão Municipal.

Em ocasião de chuvas com maior intensidade, a equipe manteve monitoramento, 

com atenção, em especial, às áreas de risco. Nesse sentido foram realizadas instala-

ções de lonas de proteção ao solo, em áreas de encostas com risco de deslizamento 

de terra; avaliações de riscos estruturais e monitoramento de áreas sensíveis; e 

interdições com realocação de famílias.

Neste ano, o volume de chuva registrado pelos pluviômetros do Centro Nacional de 

Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemadem) contabilizou o acumula-

do de 1.860 milímetros. Já com os dados coletados a partir do sistema ClimAju, com 

informações consolidadas pela empresa especializada Instarain, constatou-se o 

volume acumulado de 1.996,9 milímetros.

Vistorias Realizadas

Foram realizadas 862 vistorias, das quais 549 oriundas do serviço emergencial 199; 

28 dos NUPDECs e 285 por outros meios como é o caso do 1doc, solicitações do 

Ministério Público Estadual (MPE), e outros. O mês com maior demanda foi maio, com 

121 vistorias realizadas, o que corresponde a 14,03% do total. 

Em relação ao ano anterior, houve um crescimento de 38% no número de chamados 

através do serviço 199, fruto do amplo trabalho de divulgação realizado por meio das 

mídias sociais, campanhas educativas e mídias tradicionais, como TV e rádio, que 

proporcionam maior acesso às informações sobre o serviço e geram confiabilidade 

por parte da população.
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Nº de Vistorias

Nº de Notificações

Nº de Interdições

Nº de Relatórios Técnicos

593

3

25

135
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18
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134

742

42

84

252

798

96

191

206

862

89
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80

65

229
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Fonte: Compdec/Semdec

Ampliação do Serviço de Alerta

O Serviço de Alerta por SMS 40199 soma, até o momento, 53.873 celulares cadastra-

dos, o que corresponde a, aproximadamente, 8,19% da população da capital. Somente 

neste ano foram enviados 52 alertas, entre alerta de chuvas fortes, maré alta e 

vendaval.

Através desses alertas, a população é informada, de maneira antecipada, sobre 

situações que demandam atenção, como é o caso de possíveis fenômenos naturais 

que possam impactar, especialmente, áreas de risco.
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Em alinhamento com as diretrizes nacionais, o acesso aos alertas passou a ser 

possibilitado, também, através do aplicativo de mensagem Telegram e do aplicativo 

WhatsApp, mediante cadastro realizado pelos usuários.

Monitoramento e Mapeamento de Áreas de Risco

Em 2022, houve mapeamento de 19 novas áreas de alagamento e ocorreu o monito-

ramento das 33 áreas já existentes, totalizando 52 áreas com essa classificação de 

risco.

No que se refere às áreas com risco para deslizamento de terra, foram contabilizados 

110 pontos de monitoramento, sendo 9 áreas deles com grau de risco muito alto, 38 

com risco alto, 72 de risco médio e 39 com risco baixo. Nesse contexto, a Defesa Civil 

atuou com maior ênfase na conclusão do monitoramento das áreas classificadas 

como de alto e muito alto risco.

Defesa Civil nas Escolas – Educação para a Resiliência

Em 2022, houve a implantação do projeto Defesa Civil nas Escolas, com a execução de 

atividades voltadas à Educação para a Resiliência. O principal objetivo é promover a 

educação para a resiliência, junto à comunidade escolar, e contribuir para que os 

alunos se tornem cidadãos mais conscientes do meio em que vivem. A primeira 

apresentação aconteceu em 13 de junho de 2022, na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental (EMEF) Professor Laonte Gama da Silva, no bairro Santa Maria. 

Posteriormente, mais 18 escolas foram contempladas com a ação educativa, 

totalizando o alcance a 58 turmas.

As atividades que compõem essa iniciativa incluem a exibição de vídeos educativos, 

voltados aos alunos de 7º ano, com interação sobre as temáticas propostas. O 

conteúdo apresenta conceitos de resiliência, o papel da Defesa Civil e explica como a 

população pode ajudar a cidade e prevenir riscos.
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O projeto com foco educativo visa promover a educação para a resiliência, com 

conscientização sobre redução de riscos de desastres e conhecimento sobre os 

serviços de Defesa Civil. Implementado neste ano, o projeto já alcançou todas as 58 

turmas de estudantes de 19 Escolas Municipais de Ensino Fundamental de Aracaju.

Plano de Resiliência de Aracaju

No mês de agosto, o Plano de Resiliência de Aracaju foi apresentado ao representante 

do programa de resiliência da Organização das Nações Unidas (ONU), no Brasil. Em 

destaque, pela execução de boas práticas, a capital desenvolve projetos de referência, 

com potencial para exercer função de mentora de outras cidades do Brasil.

Como reconhecimento ao trabalho prestado à população aracajuana, o prefeito 

Edvaldo Nogueira, a vice-prefeita Katarina Feitoza e o secretário municipal da Defesa 

Social e da Cidadania, tenente-coronel Sílvio Prado, foram condecorados, no dia 

17/11, com a medalha do Mérito Defesa Civil, em solenidade realizada no Instituto 

Banese. A honraria foi idealizada pelo Governo do Estado, como parte das comemora-

ções dos 50 anos da Defesa Civil em Sergipe.

Em evento do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), realizado no dia 26 de 

agosto, na modalidade online, a Defesa Civil ganhou destaque em relação ao tema 

"Importância da Formação dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil 

(Nupdecs)”. O órgão foi apresentado como referência, a partir do título de "Boas 

Práticas", conquistado pelo sucesso obtido com a formação e manutenção dos grupos 

de voluntários na capital. 

Seguindo as diretrizes necessárias para tornar Aracaju uma Cidade mais resiliente, a 

capital sergipana alcançou o "nível C" na campanha “Construindo Cidades 

Resilientes”, uma iniciativa global do Escritório das Nações Unidas para a Redução do 

Risco de Desastres (UNDRR), que reúne 955 cidades em todo o mundo, das quais 

apenas Aracaju e outras 338 estão no topo da classificação feita pela Organização das 
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Nações Unidas (ONU).

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 

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

lúdica com crianças e adolescentes.

Resultados alcançados da Guarda

No ano de 2022 a GMA atendeu 3.322 ocorrências, abordou 1.318 suspeitos e 

conduziu 163 indivíduos flagrados cometendo crimes à Delegacia de Polícia Judiciária. 

Como resultado, foram apreendidas 4 armas de fogo, 5 simulacros de arma de fogo, 

149 armas brancas, 516 unidades de drogas ilícitas e recuperados 4 celulares, além 

de 7 veículos com restrição de roubo/furto.

Parte dos resultados operacionais se deve ao moderno sistema de videomonitora-

mento, operacionalizado desde 2018 pelo Centro de Controle Operacional (CCO). É 

através das 3.483 câmeras instaladas em 256 locais do município que tem se tornado 

possível reduzir o número de incidências criminosas contra o patrimônio público 

municipal. Em 2022 (de janeiro a outubro), foram evitados 38 furtos e detidos em 

flagrante 13 indivíduos, por intermédio da atuação da GMA em conjunto com o 

monitoramento eletrônico.

Com a inauguração Terminal de Integração Manoel Aguiar Menezes, localizado na 

região dos mercados centrais, no dia 15 de março, houve a implantação de um projeto 

piloto de videomonitoramento no local, com a instalação de 40 câmeras. Os equipa-

mentos resguardam toda a área do terminal, de 6.015 m², monitorando as cinco 

plataformas de embarque e desembarque, os guichês e catracas e de acesso e saída, 

as entradas dos banheiros, o bicicletário, entrada de vestiários, além do depósito e do 

estacionamento.

Terminal Seguro 

Outra ação com bons resultados em 2022 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 2022 foram abordados em terminais e ônibus 510 pessoas suspeitas, 

apreendidas 49 armas brancas, 1 arma de fogo e 2 simulacros que provavelmente 

seriam utilizados para o cometimento de roubos nos transportes coletivos, além 

disso, 28 autores de delitos foram detidos em flagrante e encaminhados à autoridade 

policial.

Com isso, mais uma vez, 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 47 roubos 

no ano (de janeiro a outubro), índice que no mesmo período de 2016 foi de 1.190 

roubos, o que significa uma redução de 96%.

Combate à Violência Contra Mulher

Mais uma ação extremamente exitosa em 2022 foi o combate à violência contra a 

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 

(PMP), que desenvolve o serviço de proteção às mulheres possuidoras de medidas 

protetivas de urgência, que aderirem ao programa. O constante diálogo, visitas e 

patrulhamentos realizados em torno dessas mulheres proporcionam a rápida 

atuação, diante de possíveis ameaças.
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As assistidas são direcionadas pelo Tribunal de Justiça de Sergipe para integrar o 

programa executado pela PMP, assim, é realizado monitoramento que assegure o 

cumprimento das medidas restritivas.

Em três anos de atuação, 133 mulheres passaram pelo programa e foram realizadas 

9.832 visitas preventivas para a garantia das medidas protetivas. Em 2022 cerca de 

40 mulheres foram assistidas mensalmente, ademais, foram registrados 04 des-

cumprimentos das medidas protetivas e por conseguinte 01 prisão de agressor.

Vale ressaltar que durante o período de vigência do programa não foram registrados 

feminicídios de mulheres sob proteção do grupamento. 

Programa Anjos Azuis

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 para os mais diversos espaços 

públicos. O Programa Anjos Azuis atende a crianças e adolescentes a partir de 

metodologias adequadas a cada faixa etária com a utilização do teatro de fantoches e 

atividades educativas.

Os diversos temas trabalhados são: Bullying, Preservação do Patrimônio Público, 

Educação para o Trânsito, Comportamento Social, dentre outros. 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 articulação com a 

comunidade.

Em 2022, os Anjos Azuis realizaram 104 apresentações para aproximadamente 

10.941 espectadores e participaram da etapa de escuta ativa, no processo de 

construção do Plano Municipal para a Primeira Infância, junto à Secretaria Municipal 

da Educação – SEMED.

Reaparelhamento da GMA

A GMA apresentou à população aracajuana novas viaturas, que se somaram à frota 

atual da instituição no trabalho de prevenção desenvolvido nas ruas da capital. Ao 

todo, a frota foi renovada com 15 novas motocicletas, 06 pick-ups e a substituição das 

atuais 18 viaturas por SUVs, veículos mais adequados para as necessidades do 

serviço operacional. As viaturas foram equipadas com recursos modernos, que 

contribuem para o melhor desempenho das atividades dos guardas municipais e, 

consequentemente, para a melhoria na prestação de serviços à população

Além da atualização da frota, a GMA recebeu da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe 

(PRF) 100 armas do tipo Pistola PT100 calibre .40. O armamento fazia parte dos 

equipamentos utilizados pelos agentes federais. Somado a isso, também foram 

entregues 27 mil munições para treinamento, quantidade suficiente para treinar e 

capacitar aqueles guardas que ainda não possuem certificado para o porte de armas 

semiautomáticas.

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 e 

harmonizar a relação de consumo, o Procon Aracaju realizou as seguintes ações em 

2022:

Fiscalização da Legislação Consumerista

Em 2022, a equipe de Fiscalização intensificou os seus trabalhos com inspeções nos 

estabelecimentos comerciais localizados na capital, aferindo o alinhamento com a 
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legislação consumerista. Entre os meses de janeiro e dezembro foram realizadas 674 

vistorias em estabelecimentos comerciais.

Das vistorias realizadas 50 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 educati-

vo têm resultados positivos, considerando a mínima reincidência em práticas de 

infrações após a primeira visita realizada pelas equipes de fiscais.

Atendimento ao Consumidor

Entre os meses de janeiro e dezembro, foram registrados 1.118 atendimentos, de 

acordo com o Sistema ProConsumidor. Do número de atendimentos destacado 

acima, 834 deles resultaram em abertura direta de reclamação fundamentada, com a 

consequente instauração de processo administrativo.

Ainda considerando esse mesmo período, foram realizadas 459 audiências extrajudi-

ciais de conciliação, tendo sido entabulados 137 acordos, dos quais 121 já foram 

homologados pelo Poder Judiciário, 14 foram atermados no Sistema de Controle 

Processual do Cejusc e estão aguardando homologação pelo Poder Judiciário e 02 

estão aguardando atermação no Sistema de Controle Processual do Cejusc.

Os 359 processos que não resultaram em acordo foram encaminhados ao Setor de 

Apoio Técnico e Jurídico para elaboração de parecer e ulterior julgamento pela 

Coordenação Geral.



40

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 proporci-

onarão mais rapidez no ir e vir das pessoas. 

Durante o ano, a SMTT continuou trabalhando em prol da mobilidade urbana. Foram 

entregues à população o Terminal do Mercado, um espaço amplo e moderno que 

trouxe mais comodidade e agilidade para os usuários do transporte público, além de 

50 ônibus novos, renovando a frota da capital e região metropolitana.

Durante o ano, também foram mantidas as fiscalizações de rotina, os serviços de 

atendimento ao público, o trabalho de educação para o trânsito e a instalação e 

reparos das sinalizações horizontal e vertical da cidade. Deste modo, apresentamos 

as principais ações executadas pela SMTT no ano de 2022.

Revitalização de Ciclovias

A SMTT realiza, constantemente, a manutenção das ciclovias da cidade. Esse 

trabalho, que faz parte do planejamento estratégico, visa garantir mais comodidade e 

segurança aos ciclistas, além de incentivar o uso da bicicleta como um meio de 

transporte alternativo e sustentável. Em 2022 foram revitalizadas as ciclovias das 

avenidas Tancredo Neves, São Paulo, Santa Gleide, Etelvino Alves de Lima, Josino José 

de Almeida e Tancredo Campos.

Recuperação de Abrigos de Parada de Táxi

Por intermédio da SMTT, a Prefeitura de Aracaju substituiu e reformou os abrigos do 

ponto de parada de táxi lotação localizados no canteiro central da avenida Dr. Carlos 

Firpo, no Centro, para garantir mais conforto aos trabalhadores e usuários do serviço 

de transporte. No total, 23 abrigos foram recuperados.

Sinalização de Trânsito

Pensando na segurança dos pedestres e na organização do tráfego de veículos, a 

Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Superintendência Municipal de Transportes e 

Trânsito (SMTT), implantou novas e revitalizou as já existentes sinalizações. 

Foram implantadas 613 placas de sinalização vertical, aproximadamente 30 sinaliza-

ções horizontais mecanizadas e 1.374 sinalizações horizontais manuais, destas 164 

de ondulação transversal e 1.210 faixas de pedestre.

Transporte Público

Para melhor atender aos usuários do transporte público foram criadas 03 novas 

linhas de ônibus e alteradas outras 11 linhas, além daentrega de 50 ônibus novos da 

Viação Atalaia, qualificando ainda mais a mobilidade urbana da cidade e ampliando os 

serviços ofertados aos aracajuanos. 

Ampliação da Ponte sobre o Rio Poxim

Atenta ao crescimento da cidade e acompanhando as novas demandas impostas pela 

sociedade à medida que vai se modernizando, a Prefeitura de Aracaju tem voltado o 

olhar para o aprimoramento da mobilidade urbana. Com este intuito, dentro do 

Projeto de Mobilidade Urbana e de um Planejamento Estratégico, a Prefeitura, por 

meio da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), realiza obra de amplia-

ção da ponte Juscelino Kubitschek, situada sobre o rio Poxim, no bairro Farolândia.

A partir do serviço, a ponte passará a contar com três faixas de rolamento nos seus 

dois sentidos, com 12 m de largura cada, além de uma ciclovia e duas pistas para 

pedestres. O equipamento possui uma extensão de 160 m e a ampliação em mais 4 

metros envolve seus dois lados.
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Ocorrências de Trânsito

O Núcleo de estatística da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito 

(SMTT) de Aracaju apresenta abaixo o quantitativo de sinistros de trânsito, registra-

dos no Sistema de Informação de Acidentes de Trânsito (Siatran), banco de dados da 

SMTT, ocorridos nos meses de janeiro a novembro de 2021-2022 (Dados Parciais).

No ano de 2022 os sinistros de trânsito aumentaram em 11,05%; sem vítimas, 

13,67%; com vítimas não fatais, 5,49%; e os fatais reduziram em 4,08%. Já a frota de 

veículos teve um acréscimo de 2,19%, em relação ao ano anterior.
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Descrição

Acidentes Totais

Acidentes sem vítimas

Acidentes com vítimas não fatais

Acidentes com vítimas fatais

Frota Geral de Veículos

Frota de Automóveis

Frota de Ciclomotor/Motoneta/Motocicleta

Frota de demais veículos

Número de Solicitações Externas Atendidas pela CITT

Descrição

Acidentes

Fila Dupla

Guia Rebaixada

Número de Solicitações Externas Atendidas pela CITT (Continuação)

Descrição

Obstrução da Via

Outros tipos

Passeio

Ponto de Táxi

R6A

Vagas Especiais

Total

Número de Solicitações Externas Atendidas pelo COT

Descrição

Apoio (Intervenção/Presença)

Eventos

Fechamento de Rua/Via (interdição/Liberação)

Total

2022

3.779

2.695

1.037

47

340.775

181.727

92.371

66.677

2022

2.825

42

1.400

2022

90

952

268

129

354

127

6.187

2022

1.245

882

2.366

4.493

2021

3.043

2.371

983

49

33.485

180.813

88.190

64.482

2021

2.835

44

1.409

2021

92

953

273

131

359

128

6.224

2021

1.111

154

1.069

2.334

Número de Acidentes de Trânsito e da Frota de Veículos

Fonte: SMTT, Detran, IML

Fonte: SMTT

Fonte: SMTT

Sobre as solicitações externas atendidas pela Central de Inteligência de Transportes e 

Trânsito (CITT) da SMTT, o ano de 2022 apresentou uma redução de 0,59%, em relação 

a 2021.

Ainda é possível analisar o quantitativo de solicitações externas atendidas pela 

Coordenadoria Operacional de Trânsito (COT) da SMTT, que, em 2022, apresentou um 

crescimento de 92,5%, em relação a 2021.
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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. Em 2022, registram-se 3.640 plantios. 

Inventário de Arborização Urbana

Desenvolvido em 2018, o sistema online de coleta de dados em campo foi aprimorado 

em 2019 e 2020. O princípio do sistema foi o de capturar a informação georreferenci-

ada da árvore, localizá-la no mapa da cidade e armazenar em um banco de dados 

todas as características 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 1 m 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, 

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.
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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 

prazo de avaliação dos projetos caiu, em média, 50%.

No contexto das ações da Sema visando à implantação do licenciamento ambiental 

inteligente, os resultados de 2022 apontam para um considerável aumento nas 

licenças emitidas dentre as mais demandadas: as licenças simplificadas, de instala-

ção, de operação e os certificados de dispensa de licença. 

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 deem prioritariamente com 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 acolhi-
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mento de animais; e estímulo à adoção, em articulação com entidades do terceiro 

setor, voltadas à causa animal. 
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Ÿ SERVIÇOS URBANOS

Com o intuito de manter a cidade limpa, organizada e prevenir possíveis ocorrências 

de causas naturais, a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) realiza 

diariamente diversas ações de limpeza e manutenção em todo o município. Entre as 

ações, limpeza geral, limpeza de canais, limpeza de praia, varrição, roçagem, coleta de 

entulhos, podas, jardinagem, manutenção de praças e avenidas e irrigação.

Limpeza Pública

A limpeza pública compõe um dos serviços essenciais para a saúde pública, dando a

manutenção para a cidade e operacionalizando a coleta de resíduos domiciliares, uma 

das esferas do saneamento ambiental.

Respeitando o que rege a Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma terceirizada 

recebe os resíduos sólidos urbanos na central de transbordo, onde é realizada a 

pesagem. Depois, os resíduos são direcionados para o aterro sanitário, localizado na 

cidade de Rosário do Catete/SE. Além do aterro sanitário, que recebe os resíduos 

orgânicos e não recicláveis, há ainda o recebimento dos resíduos sólidos da constru-

ção civil e resíduos volumosos, que são reciclados e transformados em agregados 

como brita e pó de brita, materiais muito utilizados na pavimentação.

Faz parte ainda da limpeza pública, a limpeza de canais pelo método de barragem 

móvel, que assegura uma saneabilidade nos canais revestidos do município, realizan-

do uma descarga por dia, devido ao grande acúmulo de areia.

Cata-Treco

A Prefeitura mantém o serviço de cata-treco com o objetivo de recolher materiais que 

não têm mais serventia, ocupam espaço, acumulam sujeira nos quintais dos cida-

dãos, e que, muitas vezes, são descartados irregularmente em ruas, avenidas e 

terrenos baldios. Além do calendário programado, a população também pode acionar 

o serviço através do telefone.

Ecobueiros

Voltada para a busca de soluções que implicam na destinação correta dos resíduos, 

principalmente dos que impactam negativamente a cidade, como o descarte incorre-

to de lixo em ruas e avenidas, a Prefeitura de Aracaju iniciou a implantação de ecobue-

iros, que são dispositivos fixados em bueiros mais críticos da cidade com o objetivo 

realizar a filtragem do lixo jogado irregularmente na via pública, que acaba obstruindo 

as bocas de lobo. Assim, a retenção desse material na caixa acoplada tem facilitado o 

processo de limpeza periódica, contribuindo para o rápido escoamento das águas. 

Atualmente, existem 43 ecobueiros instalados e conforme planejamento, serão 

instalados mais 47 equipamentos até o final do primeiro semestre de 2023.

Resíduos Sólidos

A coordenação de resíduos sólidos da Emsurb é responsável por serviços como 

coleta, transporte e descarga de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e públicos; 

coleta, transporte e descarga de material reciclável proveniente dos pontos de 

entrega voluntária (PEVs), espalhados pela cidade; educação ambiental; coleta, 

transporte e descarga de resíduos. Também dedica atenção aos descartes de 

resíduos sólidos da construção civil e volumosos, a partir de três equipes, contendo 

uma pá carregadeira, três caçambas e também 14 caixas estacionárias (capacidade 

de 30 m³) e 10 caixas estacionárias (capacidade de 5 m³), resultando num total de 24 

caixas estacionarias espalhadas pela cidade para evitar pontos de descarte irregular 

de resíduos sólidos da construção civil e volumosos.

Organização e Conservação dos Mercados Municipais

Além dos cuidados em diversas áreas externas da cidade, a gestão municipal realiza 

serviços de conservação dos mercados municipais. Visando proporcionar melhores 

condições aos que trabalham e aos que frequentam, são realizados mutirões mensais 
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com a retirada de resíduos, varrição, lavagem de todos os setores, além de dedetiza-

ção e desratização.

Em 2022, também foram realizadas reforma e ampliação dos banheiros dos 

Mercados Thales Ferraz e Antônio Franco. Os locais receberam nova pintura, ilumina-

ção em LED, renovação do piso e rede elétrica, bem como substituição de portas, 

vasos, mictórios e outros acessórios sanitários.

Já no Mercado Municipal Milton Santos, foram realizadas ações de pintura da fachada, 

dos pisos principais e táteis, bem como dos guarda-corpos. No acesso principal do 

mercado,  vasos com plantas naturais foram colocados. No estacionamento, os 

canteiros receberam ações de paisagismo, faixas foram recuperadas com serviços de 

pintura e, ainda, uma rampa de acessibilidade para cadeirantes e vaga para motos 

foram disponibilizadas à população. O setor destinado à comercialização de peixes e 

carnes teve calhas de ferro substituídas, e o espaço multiuso ganhou paisagismo, 

bancos de alvenaria, iluminação, área de acessibilidade e pintura temática do piso.

Limpeza nas Praias

A limpeza nas praias ocorre através da máquina saneadora percorrendo trechos em

quatro etapas. Dessa forma, a areia da praia é revolvida por meio de uma técnica

semelhante a “peneiração”, permitindo que as camadas inferiores entrem em contato 

com o sol, facilitando até a eliminação natural de alguns microrganismos fotossensí-

veis, além do objetivo de extrair quaisquer resíduos na areia da praia solta.

Revitalização de Equipamentos da Orla da Atalaia

A Prefeitura de Aracaju investiu na melhoria de espaços turísticos da cidade. Por meio 

da Emsurb, realizou ações de manutenção preventiva, corretiva e pintura dos bancos 

em alvenaria instalados ao longo do calçadão. Dentre elas, estão: Na região dos Arcos, 

praça de eventos e proximidades do Centro de Cultura e Arte J. Inácio, cerca de 78 

dessas estruturas já ganharam uma nova roupagem; revitalização da passarela da 
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praia do Havaizinho; substituição das madeiras danificadas no Maravilhoso Mundo 

da Criança; reparos e pintura nos monumentos aos Formadores da Nacionalidade, 

“Eu Amo Aracaju", e o crustáceo situado na Passarela do Caranguejo; reforma dos 

banheiros públicos disponibilizados no Mundo da Criança, Praça de Eventos e na praia 

da Cinelândia, entre outros.

Com a revitalização da Orla da Atalaia, foram retomadas as atividades de emissão de 

permissões temporárias para a realização de shows, feiras, eventos esportivos, 

dentre outros, nos espaços públicos, bem como, monitoramento tanto dos eventos 

quanto dos ambulantes e autorizações para diversos segmentos. Vale destacar 

alguns eventos a nível nacional, a exemplo: Pré-Caju, Campeonato Nacional de Kart, 

Festival de Veículos Antigos – Norte/Nordeste e Campeonato Brasileiro da Classe 

Hobie CAT 14 e 16 realizados na Orla de Atalaia no ano de 2022. 

Além da manutenção e revitalização dos espaços da Orla, a Emsurb entregou três 

novas áreas de convivência: os espaços Fitness, Kids e Pet. Os locais foram repagina-

dos com serviços de paisagismo em todo o entorno e renovação do piso, e receberam 

pinturas temáticas, incluindo uma pequena pista de treino.

Balizamento Náutico do Vaza-Barris

A fim de minimizar os riscos de acidentes náuticos nas áreas da Orla Pôr do Sol, da 

praia do Viral e da Crôa do Goré, a Emsurb realizou o balizamento do rio Vaza-Barris. 

Essa ação foi executada com recursos próprios da administração municipal, em um 

investimento superior a 380 mil reais. Além disso, foram instaladas placas de 

sinalização e advertência, com informações sobre os pontos de banho, ancoragem, 

proibição de navegação e áreas de embarque e desembarque.

Ronda Fluvial

Com o objetivo de garantir o bom fluxo das águas, principalmente no período de 

chuvas, a Emsurb incluiu em seu cronograma de serviços, a remoção de resíduos nos 
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rios para evitar a obstrução da rede de drenagem. 

Gestão de Área Verde

A manutenção das áreas verdes urbanas, como parques e praças, assume um papel 

importante como indicador na avaliação de qualidade de vida da população, principal-

mente na esfera da qualidade ambiental. Entre os diversos benefícios há também a 

valorização visual e ornamental de um espaço, bem como o papel de contribuir com a 

redução de poluição e ruídos, diminuição da velocidade dos ventos, além de corrobo-

rar com o balanço hídrico urbano, diminuição da temperatura, combatendo os 

temidos microclimas urbanos, mais conhecidos como “ilhas de calor”, proporcionado 

pela conjunção de elementos urbanos tais como asfalto, edificações, concreto, 

amianto, vidro e metal. Por sinal, responsáveis por um fenômeno natural de aumento 

de chuvas com alta intensidade e, por conseguinte, inundações.

Portanto, a importância de áreas verdes na adaptação das cidades às mudanças 

climáticas é crucial, unindo-se à atenção voltada a outros parâmetros como as 

condições de saúde, principalmente quanto a doenças ligadas às vias respiratórias ou 

demais que atingem grupos mais suscetíveis como idosos e crianças. 

Dentre os serviços desenvolvidos pela Gerência de Áreas Verdes da Emsurb estão  

arborização, podação, varrição, irrigação, conservação e manutenção de áreas 

verdes, abrangendo as vias públicas, praças, canteiros, jardins e parques do município 

de Aracaju.  

A partir de um trabalho contínuo realizado pela Emsurb, são recolhidos, por mês, 80 

toneladas de resíduos descartados irregularmente em área de manguezal do bairro 

Coroa do Meio. Além desse bairro, a empresa municipal efetuou a limpeza nas faixas 

de manguezal do Bairro Industrial, do Parque Ecológico Poxim e da Reserva 

Tramandaí, no Jardins.

Ainda no Parque Poxim durante o ano de 2022, foram realizados a manutenção da 

tirolesa, com a troca dos cabos de aço, substituição de todas as placas informativas e 

de advertência (com apoio da Energisa), reparos no piso do estacionamento, substitu-

ição de parte do cercamento da área do mangue, dos brinquedos do parquinho, além 

das manutenções prediais no prédio existente no parque.
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Ÿ INFRAESTRUTURA

Se em 2021 os investimentos foram priorizados em promoção da infraestrutura, em 

2022 a gestão municipal priorizou a construção e reurbanização de praças. No total, 

foram 14 espaços de convivência entregues e, somente no bairro 17 de Março, 

construídas oito praças. Outras importantes intervenções nessas áreas públicas 

foram executadas ou estão em andamento nos bairros Japãozinho, Santos Dumont, 

Ponto Novo, Industrial, Areia Branca, 18 do Forte, Santa Maria, Farolândia, Olaria, 

Bugio e Atalaia.

Das obras iniciadas em 2022 destaca-se o início da implantação da Avenida 

Perimetral Oeste, um novo eixo viário que vai ligar a capital ao município de Nossa 

Senhora do Socorro e vai mudar a dinâmica dos bairros Bugio, Soledade, Jardim 

Centenário, Olaria, Santos Dumont e Lamarão. Além disso, promoverá o desafogo das 

avenidas General Euclides Figueiredo e Paulo Figueiredo Barreto. A nova avenida 

contribuirá, de forma significativa, para o desenvolvimento econômico e social da 

zona Oeste, criando uma área de expansão tanto para investimentos no campo 

imobiliário, quanto de novos negócios, atraindo empresas, fomentando novos 

negócios e gerando empregos. A avenida Perimetral Oeste é um dos principais 

projetos dentro do programa “Construindo para o Futuro”, executado a partir do 

financiamento de 75 milhões de dólares, conquistado pela Prefeitura junto ao Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID). Ao final do projeto, a nova via contará com 

7,5 km de extensão.

A atuação para manter o bom funcionamento da cidade também foi intensificada. A 

Emurb deu continuidade a serviços fundamentais, como manutenções na rede de 

drenagem, limpeza de fossa nas residências e outras atividades, como a produção 

própria de asfalto utilizado nos serviços de tapa-buracos e no programa de recapea-

mento asfáltico.

A cidade se desenvolve também em outras frentes. A Seminfra acelerou o processo 

de modernização do parque de iluminação pública e hoje conta com 91,98% de 

lâmpadas de LED em toda a cidade. Ao mesmo tempo, avança com o processo de 

eficientização e implanta o segundo marco do sistema de telegestão em ruas e 

avenidas do município.

Em 2022, a Seminfra também realizou a regularização fundiária de mais 119 unida-

des habitacionais de famílias do bairro Coroa do Meio, totalizando 258 escrituras 

entregues na comunidade. Além disso, iniciou o processo de regularização na 

comunidade Pantanal, cujo mapeamento aponta que aproximadamente 700 famílias 

serão beneficiadas.

Assim, o ano que se passou se firmou como de ampliação de serviços e investimen-

tos. O trabalho foi ainda maior, com novas obras, de diferentes aspectos, para um só 

objetivo: melhorar a oferta dos serviços públicos, manter a cidade em bom estado, e 

assegurar a qualidade de vida e a dignidade em todo o município.

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.

Em 2022 foram iniciadas as obras de infraestrutura do conjunto habitacional 
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Mangabeiras Irmã Dulce dos Pobres, que receberam um investimento de R$ 15,5 

milhões e envolveram a implantação das redes de drenagem, de  esgotamento 

sanitário, de sistemas de abastecimento de água potável e de energia elétrica, 

abertura de 19 ruas, pavimentação asfáltica e acessibilidade, além da topografia e do 

cercamento da reserva extrativista.

Residencial Manoel Aguiar Menezes Neto

No loteamento Nova Olaria, serão construídas 612 unidades habitacionais, a partir de 

um convênio com o governo federal, resultado de um investimento de R$ 56 milhões.

Recanto da Paz 

A transformação promovida pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa 

Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), na comunidade Recanto da Paz, no bairro 

Aeroporto, tem sido acompanhada com entusiasmo pelos aracajuanos que residem 

na localidade.

Esperada há anos, a obra, resultado de um investimento de R$ 8,5 milhões, garantirá 

a drenagem, o esgotamento sanitário e a pavimentação de todas as 25 ruas da 

comunidade, 8 delas receberão pavimentação asfáltica e as outras 17 vias serão 

pavimentadas em blocos de concreto. 

Também serão executados os serviços de rede de drenagem pluvial, rede de esgota-

mento sanitário com estação de tratamento, beneficiando diretamente 629 famílias, 

construção de passeios em concreto e meios-fios, instalação de sinalização vertical e 

horizontal nas ruas e ações de acessibilidade. Em um espaço sem função social, será 

construída uma praça, equipada com quadra poliesportiva, quiosque, parque infantil, 

equipamentos de ginástica ao ar livre, paisagismo, rede elétrica e iluminação em LED. 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Semin-

fra), iniciou em 2022 o processo de regularização fundiária dos imóveis da comunida-

de Pantanal, situado no bairro Inácio Barbosa, na região às margens do rio Poxim. O 

mapeamento inicial apontou que, na localidade, cerca de 700 unidades habitacionais 

serão beneficiadas com as escrituras.

Foi realizado um levantamento aéreo de toda a área e a vetorização das imagens, o 

que possibilitou um maior detalhamento e contagem das residências e permitiu o 

início das visitas para em seguida serem feitos o levantamento socioeconômico e o 

registro fotográfico das documentações dos ocupantes.

Outro aspecto importante dos trabalhos em desenvolvimento é a realização da busca 

cartorária, que levanta a matrícula dos confrontantes, que são edificações e elemen-

tos, naturais ou não, que circunvizinham a região delimitada do Pantanal, a exemplo 

de empresas e residências situadas nos entornos, e também o rio Poxim.

Todo o trabalho é feito rigorosamente de acordo com a lei federal nº 13.465 de 2017, 

que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana; pelo decreto federal nº 

9.310, de 2018, que institui normas gerais e os procedimentos à regularização 

fundiária urbana e estabelece os procedimentos para a avaliação e a alienação dos 

imóveis da União; e o decreto municipal nº 6.795, de 2022, que institui a abertura do 

processo administrativo de regularização fundiária urbana do Pantanal.

CIDADE LUZ

A Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Infraestrutura, por meio 

de uma Parceria Público-Privada (PPP), a Conecta Aracaju S/A assumiu a gestão da 

modernização da iluminação pública pelos próximos 13 anos. A modernização e 

eficientização do parque de iluminação pública foi iniciada em 16/08/2021 e o 

primeiro bairro contemplado foi o Bugio, com a substituição das lâmpadas de vapor de 

sódio por luminárias com tecnologia LED. O processo de modernização do parque de 

iluminação pública de Aracaju  hoje conta com 91,98% de lâmpadas de LED em toda a 
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cidade.

Vale ressaltar que todas as obras de infraestrutura entregues pela gestão municipal 

já contam com lâmpadas de LED incluídas. Assim, 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.

Para tornar o processo de manutenção desses pontos de luz em funcionamento mais 

ágil, é possível que a população acione o serviço de substituição através de diversos 

canais, sendo eles:

Ÿ Aplicativo Conecta Aracaju, na Play Store;

Ÿ Site Conecta Aracaju Cidade Iluminada;

Ÿ Chamada gratuita: 0800 002 1743;

Ÿ Presencialmente na sede da Conecta Aracaju.

LICENCIAMENTO DIGITAL

Plataformas de licenciamento digital - Gestão inteligente. A tramitação digital reduz 

tempo de conclusão de processos de liberação de documentos e obras. Depois que foi 

adotado um novo programa, houve reduções significativas nos trâmites, entre 

entrada e conclusão. Quando os protocolos eram feitos de forma física, os prazos para 

finalizar os processos variavam entre 130 e 650 dias, a depender do tipo de constru-

ção. Casos como de construções de prédios, por exemplo, exigiam maior tempo para 

realizar a análise. Hoje, com o sistema, o tempo varia de 80 a 130 dias.

A celeridade proporcionada pelo software para a tramitação de procedimentos 

internamente facilita o acesso do usuário a liberação de alvarás, Habite-Se, regulari-

zações, pedidos de autorização de reparos, declarações de números de porta, 

retificações de endereço e muito mais. Além da licença para obras, é possível solicitar 

uma série de outros serviços ligados a obras, como alvarás, autorização para demoli-

ção, anuências, certidões e declarações, tudo feito online, através do AjuInteligente.

Para o cidadão, o acesso se dá pela plataforma AjuInteligente, no endereço 

http://ajuinteligente.aracaju.se.gov.br/#/protocolo/2223. Para solicitar a licença de 

obras o cidadão deve fazer o cadastro com os dados pessoais, clicar na aba 

Urbanismo na barra lateral do site, depois em Autorizações e escolher a opção 

Autorização de Obras de Infraestrutura, preenchendo o formulário e anexando os 

documentos solicitados.
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Podcast a Cidade em Ação

O podcast aborda ações da gestão municipal, de interesse da população aracajuana. O 

trabalho é produzido semanalmente pela Secom. Ele pode ser acessado pelas redes 

sociais e pelas plataformas digitais de transmissão de áudio e vídeo da Prefeitura de 

Aracaju. Entre os destaques abordados no podcast, este ano, estiveram: Abertura do 

Centro de Atendimento a Síndromes Gripais, início do ano letivo, retomada da 

Marinete do Forró, Campanhas de Vacinação e retomada do Forró Caju.

NEWSLETTER

Desde 2021, a Secom produz e encaminha diariamente, de segunda a sexta-feira, 

para os servidores e vereadores do município, deputados estaduais e federais e 

senadores de Sergipe,  e público externo, via e-mail institucional, a newsletter 

“Aracaju em Dia”. Em formato adapto, com o mesmo nome, também é distribuída 

diariamente, via WhatsApp, a newsleter “Aracaju em Dia”. Além dessa newsletter 

geral, a Secom também produz, periodicamente, a newsletter “Mandato”, a qual é 

enviada por e-mail e no formato impresso exclusivamente para os vereadores de 

Aracaju.

TV PMA

A TV PMA é um recurso a mais que atua não somente como um difusor das ações da 

gestão, mas também e principalmente como um canal para se aproximar de quem 

realmente importa para a administração municipal: a população de Aracaju. Em 2022, 

uma reportagem audiovisual produzida pela TV PMA, da Secom, conquistou o 

segundo lugar na Categoria Telejornalismo do Prêmio de Jornalismo do Tribunal de 

Justiça de Sergipe (TJSE).

A reportagem, intitulada "Patrulha Maria da Penha assegura proteção de vítimas da 

violência doméstica durante a pandemia”, abordou a história de uma das mulheres 

assistidas pelo projeto, que é uma parceria da Prefeitura de Aracaju com o TJSE, a 

partir da qual a Guarda Municipal auxilia na garantia do cumprimento de medidas 

Ÿ COMUNICAÇÃO

O compromisso em noticiar, para a população, as ações realizadas pela Prefeitura de 

Aracaju é cumprido pela Secretaria Municipal da Comunicação Social (Secom), que é 

dividida em:

Ÿ Jornalismo: produção de matérias jornalísticas e contato direto com a imprensa 

da cidade;

Ÿ Marketing: estratégias de comunicação da Prefeitura de Aracaju como um todo 

e em conjunto com as demais secretarias;

Ÿ Mídias Digitais: produção de conteúdo para as redes sociais e demais mídias 

online.

Portal Institucional

Apesar de a Secretaria da Comunicação Social ter diversificado a disponibilização de 

conteúdo produzido em todos os perfis da Prefeitura de Aracaju em redes sociais, o 

seu principal meio de divulgação de notícias ainda é o site institucional do Poder 

Executivo Municipal, onde são publicadas as matérias relacionadas às ações da 

Prefeitura de Aracaju, em todas as áreas de atuação da administração municipal.

Como visto, o site da Prefeitura de Aracaju promove interação com diversos veículos 

de comunicação, que exercem o jornalismo e outras funções de comunicação 

informativa, por meio da divulgação de matérias. Em 2022 foram produzidas 3.884 

matérias - uma média de 324 publicações por mês -, as quais geraram 846.990 

visitas à página do site, além de renderem 3.195.188 impressões/visualizações.

A partir de 2021, o site da Prefeitura de Aracaju passou a disponibilizar uma ferra-

menta de acessibilidade digital capaz de traduzir o seu conteúdo para a linguagem de 

libras, denominado de VLibras. Este programa possibilita às pessoas com deficiência 

visual acessar o conteúdo do site de forma independente, sem a necessidade de 

intervenção de uma terceira pessoa.
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protetivas.

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 link disponível nos 

computadores integrados à rede da PMA RIMA e na PlayStorie do aplicativo Androide.

A maior audiência foi registrada em maio/2022 quando atingiu mais de 13 mil 

ouvintes.

Redes Sociais

Cabe à diretoria de redes sociais da Secom apoiar o Secretário Municipal da 

Comunicação Social na atividade de promover a comunicação institucional de caráter 

digital da Prefeitura de Aracaju nos perfis existentes nas redes sociais, 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 

descontraída, comum as redes sociais.

Os perfis da Prefeitura de Aracaju são alimentados com conteúdo sobre as ações do 

governo. Os conteúdos são produzidos com base nas principais ações e projetos da 

gestão, matérias postadas no site da Prefeitura de Aracaju e cobertura dos eventos.

Instagram, Twitter e Facebook são as redes sociais utilizadas pela gestão ao longo 

dos últimos anos. Em janeiro de 2022, o Tik Tok foi acrescido ao conjunto de platafor-

mas nas quais a Prefeitura de Aracaju está presente no ambiente virtual. Os quatro 

perfis da Prefeitura de Aracaju somam 246.600 seguidores até dezembro/2022, 

sendo registrado o ingresso de 32.875 novos seguidores.

Esse setor também colabora com a publicação de podcasts nas plataformas: Spotify, 

Soundcloud, Google Podcast e também no disparo por Whatsapp.

O principal objetivo é alcançar o maior número de pessoas e comunicar as principais 

ações e projetos da Prefeitura de Aracaju.

Seguem alguns números referentes ao período de janeiro a dezembro/2022, pois a 

ferramenta dificulta a apuração em período quebrado.

Ÿ Facebook

A conta da Prefeitura de Aracaju no Facebook alcançou 42.721 seguidores, sendo 

2.160 no período, apesar do ritmo atual da própria plataforma que segue perdendo 

muitos usuários e com poucas novas adesões. Foram realizadas, no período acima 

mencionado, 1.090 publicações que atingiram 2.893.945 impressões e 11.566 

interações com usuários da rede.

Ÿ Twitter

No Twitter, a Prefeitura de Aracaju atingiu a marca de 24.277 seguidores, dos quais 

1.979 aderiram ao perfil na condição de novos seguidores no período analisado. 

Foram realizadas 2.466 publicações que geraram mais de 1.334.200 impres-

sões/visualizações e 70.389 interações com os usuários da plataforma.

O Twitter é nossa principal ferramenta de cobertura junto com o Story do 

Instagram, justamente porque essas plataformas foram parametrizadas para 

tanto.

Ÿ Instagram

O Instagram é atualmente a nossa principal ferramenta para difundir informações 

nas redes sociais. Até dezembro de 2022, o perfil da Prefeitura de Aracaju nesta 

plataforma detinha um total de 173.150 seguidores, dos quais 22.284 aderiram à 

conta como novos seguidores no período analisado.
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O principal público dessa rede são pessoas que se definem com a identidade de 

gênero no feminino e perfaz um total de 62,4%.

Foram realizadas 554 publicações, essas alcançaram 23.585.361 impressões, a 

corresponder a quantidade de vezes, com repetição, de visualização de um post. As 

impressões geraram 1.076.770 interações com os usuários da plataforma.

Ÿ Instagram Story

O Instagram Story é uma ferramenta do próprio Instagram, que auxilia a difundir 

informações nas redes sociais. No período analisado, as publicações realizadas no 

story alcançaram 16.418.452 impressões e geraram 69.630 interações.

Ÿ Tik Tok

Iniciado em janeiro de 2022, o perfil da Prefeitura de Aracaju no Tik Tok alcançou 

6.452 seguidores, nele foram realizadas 69 publicações, as quais alcançaram 

2.549.420 visualizações e 83.302 interações com usuários da rede.

As redes sociais da Prefeitura de Aracaju passaram a contar com o Texto Alternativo, 

ferramenta de acessibilidade a funcionar como leitor textual e possibilitar aos 

deficientes visuais acessar o conteúdo divulgado nas postagens realizadas no 

Instagram e no Facebook, de modo a garantir-lhes o direito a informação.

Divulgação das Políticas da PMA

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 empenhado no período de 01/01 a 31/12/2022, 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$ 10.883.441,36 (dez milhões, 

oitocentos e oitenta e três mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e seis 

centavos), de acordo com as planilhas a seguir:enta e oito reais e vinte e seis centa-

vos), de acordo com as planilhas a seguir: 
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Investimento por Veículo e Campanha ou Peça Publicitária

Veículo/Campanha Soma (R$) Veículo/Campanha Soma (R$)

2.785.282,57

205.930,66

70.751,90

9.448,00

319.486,47

5.030,00

64.820,30

44.179,84

51.150,50

44.064,14

73.586,98

50.300,00

55.181,00

7.485,68

174.586,88

88.157,20

53.822,49

81.079,90

97.769,90

66.924,98

39.376,95

59.540,95

113.952,28

163.056,57

95.568,36

72.226,62

29.970,00

77.183,60
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Investimento por Veículo e Campanha ou Peça Publicitária (continuação - 1)

TV SERGIPE

ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS

ARACAJU CIDADE RESILIENTE

BORA ARACAJU -  FINAL DO BBB 22

CAMPANHA DE BALANÇO 2022

CAMPANHAS DIVERSAS

CAPS PRIMAVERA

COMBATE A DENGUE

DIA DA MULHER

DIAS DAS MÃES

ENTREGA JAPÃOZINHO

ENTREGA ROSA DO SOL

ENTREGA TERMINAL DO MERCADO

FIM DE ANO

FORRÓ CAJU 2022

IDEB

ILUMINAÇÃO LED

INFORME BID

INFORME CRECHES E PRAÇAS

INFORME ISABEL MARTINS

INFORME MOEMA MARY

INFORME PRAÇAS 17 DE MARÇO

INFORME VACINA CRIANÇAS E GRIPÁRIO

IPTU 2022

LIQUIDA AJU

MATRÍCULAS ON LINE 2022

PRÉ-CAJU 2022

PRÉ-CAJU 2022 - INFORME

120.884,82

96.270,85

63.174,60

209.322,60

80.997,55

2.046.876,05

126.516,00

52.518,00

220.022,40

44.613,60

63.114,00

34.968,90

28.334,00

50.782,40

46.648,65

44.986,65

6.030,00

168.805,00

48.724,80

41.803,70

57.037,40

69.482,00

46.466,40

26.033,00

45.527,00

69.436,00

159.443,00

22.593,20

REAJUSTE SALARIAL

RÉVEILLON 2023

SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO

VACINAÇÃO INFANTIL

VER A VIDA

TV ATALAIA

ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS

ARACAJU CIDADE RESILIENTE

CAMPANHA DE BALANÇO 2022

CAPS PRIMAVERA

COMBATE A DENGUE

DIA DA MULHER

DIAS DAS MÃES

ENTREGA JAPÃOZINHO

ENTREGA ROSA DO SOL

ENTREGA TERMINAL DO MERCADO

FIM DE ANO

FORRÓ CAJU 2022

IDEB

ILUMINAÇÃO LED

INFORME BID

INFORME CRECHES E PRAÇAS

INFORME ISABEL MARTINS

INFORME MOEMA MARY

INFORME PRAÇAS 17 DE MARÇO

INFORME VACINA CRIANÇAS E GRIPÁRIO

IPTU 2022

LIQUIDA AJU
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Investimento por Veículo e Campanha ou Peça Publicitária (continuação - 2)

Veículo/Campanha Soma (R$) Veículo/Campanha Soma (R$)

Investimento por Veículo e Campanha ou Peça Publicitária (continuação - 3)

MATRÍCULAS ON LINE 2022

PRÉ-CAJU 2022

PRÉ-CAJU 2022 - INFORME

REAJUSTE SALARIAL

RÉVEILLON 2023

SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO

VACINAÇÃO INFANTIL

VER A VIDA

LF PRODUÇÕES

80 ANOS DO TORPEDEAMENTO NA COSTA SERGIPANA

BANCO DE IMAGEM

IDEB

ILUMINAÇÃO LED

INFORME BID

INFORME PRAÇAS 17 DE MARÇO

IPTU 2022

MATRÍCULAS ON LINE 2022

PRÉ-CAJU 2022 - INFORME

SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO

VER A VIDA

WG PRODUÇÕES

ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS

ARACAJU CIDADE RESILIENTE

CAMPANHA DE BALANÇO 2022

CAPS PRIMAVERA

COMBATE A DENGUE

DIA DA MULHER

DIAS DAS MÃES

53.327,50

50.250,00

53.989,25

69.168,00

72.486,80

40.376,40

168.420,00

64.972,00

1.042.525,00

25.200,00

858.000,00

23.000,00

9.700,00

8.000,00

9.700,00

22.000,00

27.725,00

10.700,00

25.000,00

23.500,00

600.574,39

59.875,00

24.800,00

120.000,00

18.500,00

24.200,00

12.000,00

21.800,00

DOCUMETÁRIO FUNCAJU - LEI ALDIR BLANC

ENTREGA JAPÃOZINHO

ENTREGA ROSA DO SOL

ENTREGA TERMINAL DO MERCADO

FORRÓ CAJU 2022

INFORME CRECHES E PRAÇAS

INFORME ISABEL MARTINS

INFORME MOEMA MARY

INFORME VACINA CRIANÇAS E GRIPÁRIO

ORQUESTRA FILARMÔNICA

REAJUSTE SALARIAL

RÉVEILLON 2023

TBT DO TRABALHO

VACINAÇÃO INFANTIL

VERÃO ARACAJU 2022

RÁDIO 103 FM

ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS

CAMPANHAS DIVERSAS / PATROCÍNIO DE MÍDIA

DIAS DAS MÃES

FORRÓ CAJU 2022

RÁDIO FAN FM

CAMPANHAS DIVERSAS / PATROCÍNIO DE MÍDIA

CONFIRMA COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA.

MONITORAMENTO DE REDES

INSIGHT MÍDIA

ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS

ARACAJU CIDADE RESILIENTE

CAMPANHA DE BALANÇO 2022

35.000,00

12.700,00

12.700,00

12.700,00

108.000,00

11.500,00

11.500,00

14.500,00

12.700,00

25.000,00

13.800,00

10.744,37

5.000,00

27.600,00

5.955,02

373.380,00

10.000,00

328.080,00

5.300,00

30.000,00

300.791,04

300.791,04

291.102,00

291.102,00

194.000,00

5.000,00

5.000,00

14.500,00
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Investimento por Veículo e Campanha ou Peça Publicitária (continuação - 4)

Veículo/Campanha Soma (R$) Veículo/Campanha Soma (R$)

Investimento por Veículo e Campanha ou Peça Publicitária (continuação - 5)

CAMPANHA DE BALANÇO 2022 - FASE 2

COMBATE A DENGUE

DIAS DAS MÃES

FORRÓ CAJU 2022

IDEB

ILUMINAÇÃO LED

INFORME BID

INFORME PRAÇAS 17 DE MARÇO

IPTU 2022

LIQUIDA AJU

MATRÍCULAS ON LINE 2022

REAJUSTE SALARIAL

RÉVEILLON 2023

SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO

VACINAÇÃO INFANTIL

VER A VIDA

DEZ COMUNICAÇÃO

BACKDROP AUDITÓRIO

COPA BRASIL DE KART

FESTIVAL DO CARANGUEJO

FORRÓ CAJU 2022

INAUGURAÇÃO DE ESTUFA E PLANTIO DE ÁRVORES

INAUGURAÇÕES BACKDROP

INVESTIMENTO BID

IPTU 2022

RIOS MAIS LIMPOS

SINALIZAÇÃO TOMÓGRAFO

AJALUX

10.000,00

5.000,00

3.000,00

20.000,00

10.000,00

7.000,00

5.000,00

5.000,00

38.500,00

10.000,00

6.000,00

5.000,00

20.000,00

10.000,00

5.000,00

10.000,00

168.489,70

1.262,50

4.981,32

2.875,47

125.238,93

6.241,80

2.424,00

16.454,92

5.500,00

3.086,56

424,20

167.060,00

ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS

CAMPANHA DE BALANÇO 2022

FORRÓ CAJU 2022

LIQUIDA AJU

MIX MÍDIA

ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS

CAMPANHA DE BALANÇO 2022

DIVERSOS PMA

IPTU 2022

LIQUIDA AJU

CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA

ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS

ARACAJU CIDADE CAMPEÃ

ARACAJU CIDADE RESILIENTE

COMBATE A DENGUE

DIAS DAS MÃES

FIM DE ANO

INFORME PRAÇAS 17 DE MARÇO

IPTU 2023

LOGOMARCA PRÓ ANIMAL

MATRÍCULAS ON LINE 2022

MATRÍCULAS ON LINE 2023

PLANO DE RESILIÊNCIA

PROJETO ARACAJU CIDADE FUTURO

REAJUSTE SALARIAL

SINALIZAÇÃO MATERNIDADE

VACINAÇÃO INFANTIL

VER A VIDA

50.740,00

80.000,00

11.820,00

24.500,00

160.620,00

36.720,00

33.000,00

42.000,00

40.000,00

8.900,00

151.499,26

12.821,35

2.073,49

3.104,58

2.162,48

1.837,76

775,27

1.552,29

65.000,00

1.582,72

2.892,55

34.000,00

1.735,63

1.582,72

4.103,73

12.283,70

1.837,76

2.153,23
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Investimento por Veículo e Campanha ou Peça Publicitária (continuação - 6)

Veículo/Campanha Soma (R$) Veículo/Campanha Soma (R$)

Investimento por Veículo e Campanha ou Peça Publicitária (continuação - 7)

TV GLOBO RJ - PRAÇA SALVADOR

VERÃO ARACAJU 2022

TV GLOBO NORDESTE CPG - PRAÇA PERNAMBUCO

VERÃO ARACAJU 2022

WSL COMERCIAL LTDA.

2º ENCONTRO DO CONESLHO DE PRESIDENTES DOS 

TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL

BRINDES FEIRAS DE TURISMO

ENTREGA JAPÃOZINHO

ENTREGA TERMINAL DO MERCADO

FORRÓ CAJU 2022

PRÉ-CAJU 2022

RÉVEILLON 2023 - COMUNICAÇÃO VISUAL

RÁDIO JOVEM PAN

ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS

ARACAJU CIDADE RESILIENTE

CAPS PRIMAVE

RADIA DA MULHER

DIAS DAS MÃES

ENTREGA JAPÃOZINHO

ENTREGA ROSA DO SOL

ENTREGA TERMINAL DO MERCADO

FORRÓ CAJU 2022

INFORME CRECHES E PRAÇAS

INFORME ISABEL MARTINS

INFORME MOEMA MARY

INFORME PRAÇAS 17 DE MARÇO

INFORME VACINA CRIANÇAS E GRIPÁRIO

119.786,00

119.786,00

102.874,00

102.874,00

89.382,66

18.893,00

4.400,00

353,50

353,50

50.392,98

7.659,00

7.330,68

85.040,60

5.653,76

6.702,60

4.108,65

2.940,00

2.863,80

5.403,71

2.940,00

2.940,00

8.256,34

6.235,05

5.403,71

1.268,90

3.758,70

7.482,06

IPTU 2022

REAJUSTE SALARIAL

RÉVEILLON 2023

VER A VIDA

TV ON LINE

CAMPANHAS DIVERSAS

MUTANTE COMUNICAÇÃO

ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS

CAMPANHA DE BALANÇO 2022

JORNAL DA CIDADE

ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS

CAMPANHA DE BALANÇO 2022 - FASE 2

FORRÓ CAJU 2022

PUBLICIDADE LEGAL

JORNAL DO DIA

ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS

ARACAJU CIDADE CAMPEÃ

CAMPANHA DE BALANÇO 2022 - FASE 2

FORRÓ CAJU 2022

PUBLICIDADE LEGAL

RÁDIO ARQUIDIOCESANA

ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS

CAMPANHA DE BALANÇO 2022

CAPS PRIMAVERA

DIA DA MULHER

ENTREGA JAPÃOZINHO

ENTREGA ROSA DO SOL

ENTREGA TERMINAL DO MERCADO

5.106,00

5.362,08

6.109,44

2.505,80

84.000,00

84.000,00

80.804,56

13.610,00

67.194,56

79.680,00

26.000,00

14.000,00

14.000,00

25.680,00

79.160,00

26.000,00

7.500,00

12.000,00

12.000,00

21.660,00

78.144,00

3.465,00

17.347,20

2.808,00

2.246,40

3.945,00

2.246,40

1.310,40
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Investimento por Veículo e Campanha ou Peça Publicitária (continuação - 8)

Veículo/Campanha Soma (R$) Veículo/Campanha Soma (R$)

Investimento por Veículo e Campanha ou Peça Publicitária (continuação - 9)

FIM DE ANO

FORRÓ CAJU 2022

IDEB

INFORME BID

INFORME CRECHES E PRAÇAS

INFORME ISABEL MARTINS

INFORME MOEMA MARY

INFORME PRAÇAS 17 DE MARÇO

IPTU 2022

MATRÍCULAS ON LINE 2022

PRÉ-CAJU 2022 - INFORME

REAJUSTE SALARIAL

VACINAÇÃO INFANTIL

TV GLOBO RJ - PRAÇA MACEIÓ

VERÃO ARACAJU 2022

INFONET

CAMPANHAS DIVERSAS

NORDESTE DIGITAL

32 ANOS DA GUARDA MUNICIPAL

CONFRATERNIZAÇÃO SECOM 2022

NUPDEC

RÉVEILLON 2023 - COMUNICAÇÃO VISUAL

SEMANA NACIONAL DE PREVENÇÃO DE DESASTRE

PORTAL RCN LTDA.

PODCAST DEZEMBRO

PODCAST NOVEMBRO

PODCAST OUTUBRO

PODCAST SETEMBRO

742,50

6.326,60

2.893,00

4.905,00

2.630,00

3.945,00

1.702,50

1.872,00

3.730,00

6.138,00

1.872,00

5.523,00

2.496,00

76.640,00

76.640,00

75.000,00

75.000,00

74.759,39

1.939,20

117,16

9.720,24

62.321,04

661,75

71.900,00

350,00

350,00

350,00

350,00

PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DA PMA RÁDIO CORREDOR

PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DA PMA RÁDIO CORREDOR PODCAST

SUPERLUX

ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS

CAMPANHA DE BALANÇO 2022

CENTRO DE ATENDIMENTO E TRIAGEM A SINDROME GRIPAL

FORRÓ CAJU 2022

SINALIZAÇÃO CAPS PRIMAVERA

JCDECAUX DO BRASIL LTDA.

ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS

FORRÓ CAJU 2022

IPTU 2022

ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA

ANÚNCIO TURISMO

CAMPANHA DE BALANÇO 2022

CAMPANHA DE BALANÇO 2022 - FASE 2

CAMPANHA DE FLUXOS DE LINHA DE CUIDADO

FLUXOS DE LINHA DE CUIDADO

FORRÓ CAJU 2022

IDEB

ILUMINAÇÃO LED

INFORME BID

INVESTIMENTO BID

IPTU 2022

RÉVEILLON 2023

RÉVEILLON 2023 - COMUNICAÇÃO VISUAL

SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO

VERÃO ARACAJU 2022

70.150,00

350,00

69.465,70

12.300,00

40.280,00

2.030,10

10.250,00

4.605,60

67.520,00

19.200,00

19.200,00

29.120,00

64.472,43

486,99

14.671,91

228,27

707,12

1.240,17

20.607,01

2.921,94

1.460,97

2.921,94

1.107,90

4.263,64

3.476,08

890,46

2.921,94

6.566,09
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Investimento por Veículo e Campanha ou Peça Publicitária (continuação - 10)

Veículo/Campanha Soma (R$) Veículo/Campanha Soma (R$)

Investimento por Veículo e Campanha ou Peça Publicitária (continuação - 11)

TV GAZETA

RÉVEILLON 2023

JORNAL CORREIO DE SERGIPE

ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS

AVISO LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N. 176/2022

AVISO LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N. 178/2022

CAMPANHA DE BALANÇO 2022 - FASE 2

FORRÓ CAJU 2022

PUBLICIDADE LEGAL

SITE UNIVERSO POLÍTICO

CAMPANHAS DIVERSAS

JOZAILTON OLIVEIRA

CAMPANHAS DIVERSAS

RÁDIO RIO FM

ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS

CAMPANHA DE BALANÇO 2022

COMBATE A DENGUE

FIM DE ANO

FORRÓ CAJU 2022

ILUMINAÇÃO LED

INFORME BID

IPTU 2022

LIQUIDA AJU

PRÉ-CAJU 2022 - INFORME

RÉVEILLON 2023

VACINAÇÃO INFANTIL

VER A VIDA

NAFRA BALÕES

62.240,00

62.240,00

60.394,00

19.264,00

1.820,00

600,00

12.000,00

12.000,00

14.710,00

60.012,00

60.012,00

60.003,00

60.003,00

59.151,35

5.607,00

16.700,85

1.602,00

400,50

7.209,00

1.561,95

3.364,20

2.000,00

2.403,00

2.883,60

5.406,75

5.006,25

5.006,25

55.002,00

ARACAJUAR

FORRÓ CAJU 2022

PRÉ-CAJU 2022

RÉVEILLON 2023 - COMUNICAÇÃO VISUAL

CONCESSIONÁRIA A HORA DE SÃO PAULO LTDA.

VERÃO ARACAJU 2022

TV BAND BAHIA

RÉVEILLON 2023

BLOG DO MAX

CAMPANHAS DIVERSAS

PORTAL FAX AJU

CAMPANHAS DIVERSAS

IMPRENSA 24 HORAS

CAMPANHAS DIVERSAS

BAND

ARACAJU CIDADE RESILIENTE

FORRÓ CAJU 2022

INFORME PRAÇAS 17 DE MARÇO

RÁDIO XODÓ

CAMPANHA DE BALANÇO 2022

FORRÓ CAJU 2022

ILUMINAÇÃO LED

INFORME BID

LIQUIDA AJU

RÉVEILLON 2023

F5 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA.

VERÃO ARACAJU 2022

RÁDIO SARA NOSSA TERRA

6.060,00

27.270,00

14.400,00

7.272,00

51.030,00

51.030,00

50.395,50

50.395,50

48.000,96

48.000,96

48.000,60

48.000,60

48.000,36

48.000,36

47.516,00

3.200,00

34.486,00

9.830,00

47.393,25

21.649,25

8.722,00

2.024,75

4.672,50

3.316,00

7.008,75

43.000,00

43.000,00

41.504,78
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3 - Resultados da Gestão

Relatório de Gestão 2022

Investimento por Veículo e Campanha ou Peça Publicitária (continuação - 12)

Veículo/Campanha Soma (R$) Veículo/Campanha Soma (R$)

Investimento por Veículo e Campanha ou Peça Publicitária (continuação - 13)

ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS

CAMPANHA DE BALANÇO 2022

CAPS PRIMAVERA

DIA DA MULHER

ENTREGA TERMINAL DO MERCADO

FIM DE ANO

FORRÓ CAJU 2022

ILUMINAÇÃO LED

INFORME BID

INFORME CRECHES E PRAÇAS

INFORME ISABEL MARTINS

INFORME VACINA CRIANÇAS E GRIPÁRIO

IPTU 2022

MATRÍCULAS ON LINE 2022

PRÉ-CAJU 2022 - INFORME

SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO

NA MIRA EMPREENDIMENTOS / PROGRAMA CONTRAPONTO

ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS

CAMPANHAS DIVERSAS

SÓ SERGIPE

CAMPANHAS DIVERSAS

IMPRENSA 1

CAMPANHAS DIVERSAS

DESTAQUE COMUNICAÇÃO

CAMPANHAS DIVERSAS

INTERBLOG RITA OLIVEIRA

CAMPANHAS DIVERSAS

RÁDIO 98.1 FM ALELUIA

4.086,88

12.324,16

1.824,30

1.459,44

1.459,44

437,88

1.605,56

1.054,04

1.897,48

1.751,52

2.189,40

2.627,28

1.636,00

4.378,32

1.459,44

1.313,64

40.000,00

4.000,00

36.000,00

32.000,00

32.000,00

28.003,50

28.003,50

24.002,40

24.002,40

24.000,48

24.000,48

23.435,00

ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS

COMBATE A DENGUE

DIAS DAS MÃES

ENTREGA JAPÃOZINHO

ENTREGA ROSA DO SOL

FIM DE ANO

INFORME MOEMA MARY

IPTU 2022

MATRÍCULAS ON LINE 2022

REAJUSTE SALARIAL

RÁDIO ALELUIA

ARACAJU CIDADE RESILIENTE

CAMPANHA DE BALANÇO 2022

INFORME PRAÇAS 17 DE MARÇO

VACINAÇÃO INFANTIL

VER A VIDA

JORNAL CORREIO DE SERGIPE / AJN1

CAMPANHAS DIVERSAS

EDITORA NOVA ALIANÇA

ANÚNCIO TURISMO

INOVE NOTICIAS

ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS

ARACAJU CIDADE RESILIENTE

CAMPANHAS DIVERSAS

COMBATE A DENGUE

MATRÍCULAS ON LINE 2022

VACINAÇÃO INFANTIL

J. ANDRADE

4.620,00

760,00

1.140,00

2.475,00

1.500,00

495,00

1.425,00

1.900,00

4.500,00

4.620,00

23.090,00

2.475,00

14.440,00

1.425,00

2.375,00

2.375,00

22.500,00

22.500,00

22.000,00

22.000,00

20.589,00

1.600,00

4.960,00

11.040,00

454,00

1.575,00

960,00

19.600,80
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3 - Resultados da Gestão

Relatório de Gestão 2022

Investimento por Veículo e Campanha ou Peça Publicitária (continuação - 14)

Veículo/Campanha Soma (R$) Veículo/Campanha Soma (R$)

Investimento por Veículo e Campanha ou Peça Publicitária (continuação - 15)

32 ANOS DA GUARDA MUNICIPAL

ARACAJUAR

BRINDES FEIRAS DE TURISMO

ZYGON DIGITAL

MATRÍCULAS ON LINE 2022

SITE RADAR SERGIPE

CAMPANHAS DIVERSAS

ANDERSON CHRISTIAN

CAMPANHAS DIVERSAS

MGA COMUNICAÇÃO

8 COSEMS-SE

LONAS SEMDEC

PLACAS CAPS

PRÉ-CAJU 2022

SERGILUX

ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS

CAMPANHA DE BALANÇO 2022

RÁDIO XODÓ

ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS

FIM DE ANO

IPTU 2022

MATRÍCULAS ON LINE 2022

JORNAL CINFORM DIGITAL

CAMPANHAS DIVERSAS

JORNAL O COERENTE

ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS

CAMPANHA DE BALANÇO 2022 - FASE 2

S&J PUBLICAÇÕES LTDA.

3.009,80

7.171,00

9.420,00

19.000,00

19.000,00

16.000,00

16.000,00

15.300,00

15.300,00

14.950,00

1.370,00

1.020,00

3.521,00

9.039,00

14.600,00

8.000,00

6.600,00

14.529,25

6.230,00

445,00

3.582,25

4.272,00

12.000,00

12.000,00

10.920,00

5.920,00

5.000,00

10.000,00

VERÃO ARACAJU 2022

JORNAL FOLHA METROPOLITANA

ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS

CAMPANHA DE BALANÇO 2022 - FASE 2

GARAGEM SE

CAMPANHAS DIVERSAS

ORGANIZAÇÕES DA BOIA CONTEÚDO DIGITAL

VERÃO ARACAJU 2022

NEOOH

FORRÓ CAJU 2022

JORNAL POVÃO

ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS

LUIZ MELO & CIA LTDA - ME

CARTÕES CULTURAIS

DIA DA MULHER

FIM DE ANO

MANDATO

MONITORAMENTO COVID-19

NUPDEC

PROTOCOLO MULHER

SETEMBRO AMARELO

MARCUS VINÍCIUS DE JESUS MOTA

IPTU 2022

ZYGON DIGITAL

ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS

JORNAL POVÃO

CAMPANHA DE BALANÇO 2022 - FASE 2

BLOG PRIMEIRA MÃO

10.000,00

9.000,00

4.000,00

5.000,00

8.000,00

8.000,00

7.360,00

7.360,00

7.200,00

7.200,00

6.500,00

6.500,00

5.539,85

77,77

90,90

96,96

4.555,10

145,44

111,10

355,52

107,06

5.243,92

5.243,92

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

4.000,00
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3 - Resultados da Gestão

Relatório de Gestão 2022

Investimento por Veículo e Campanha ou Peça Publicitária (continuação - 16)

Veículo/Campanha Soma (R$) Veículo/Campanha Soma (R$)

Investimento por Veículo e Campanha ou Peça Publicitária (continuação - 17)

CAMPANHAS DIVERSAS

COLORGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS

CERTIFICADO DE CORAGEM

ALGO MAIS

PRÉ-CAJU 2022

MAIS UNIFORMES PERSONALIZADOS

CAPOEIRA BRASIL

ARACAJU FEST

CAMPANHAS DIVERSAS

SERCORE

COMBATE A DENGUE

MATRÍCULAS ON LINE 2022

RÁDIO XINGÓ

LIQUIDA AJU

AJUFEST

FORRÓ CAJU 2022

NEXT COMUNICAÇÃO

ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS

ENTREGA PRÉDIO MATERNIDADE

NEO BAND SOLUÇÕES GRÁFICAS EIRELI

VERÃO ARACAJU 2022

RÁDIO LIBERDADE

IDEB

INFORME PRAÇAS 17 DE MARÇO

SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO

RÁDIO CB PRODUÇÕES

IPTU 2022

RÁDIO JORNAL

4.000,00

3.930,00

3.930,00

3.832,72

3.832,72

3.525,00

3.525,00

3.500,10

3.500,10

3.495,00

2.400,00

1.095,00

3.400,00

3.400,00

3.000,00

3.000,00

2.993,40

2.145,00

848,40

2.986,20

2.986,20

2.790,00

1.440,00

630,00

720,00

2.550,00

2.550,00

2.490,00

FORRÓ CAJU 2022

BANNER AJU COMUNICAÇÃO VISUAL

COPA BRASIL DE KART

RÁDIO 102.7 FM

LIQUIDA AJU

FERGRAF

ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS

TEXTO PRONTO

ANIVERSÁRIO DE ARACAJU 167 ANOS

RÁDIO FM ITABAIANA

LIQUIDA AJU

A MELHOR VIAGEM SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI

VERÃO ARACAJU 2022

GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

VERÃO ARACAJU 2022

EDITORA E GRÁFICA L&M

CAPOEIRA BRASIL

GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO TV GAZETA

RÉVEILLON 2023

GLOBO GAZETA

RÉVEILLON 2023

Total Geral

2.490,00

2.121,00

2.121,00

2.042,64

2.042,64

1.850,00

1.850,00

1.830,60

1.830,60

1.456,35

1.456,35

1.200,00

1.200,00

1.150,00

1.150,00

711,00

711,00

375,00

375,00

375,00

375,00

10.883.441,36

A Secom estabeleceu no seu plano-plurianual - PPA 2022-2025 como meta, a 

realização, por ano, de 15 campanhas institucionais, de 5 campanhas de utilidade 

pública e a publicação de 166 avisos e/ou resumos destinados a garantir a publicidade 

legal de atos da administração pública, prevendo, para tanto, no seu orçamento de 

2022, o montante de R$ 11.100.000,00 (onze milhões e cem mil reais).
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Foram utilizados desse montante, como já informado neste relatório, a possibilitar a 

execução, no exercício de 2022, uma série de campanhas, peças publicitárias e 

publicações de avisos e resumos, a quantia de R$ 10.883.441,36 (dez milhões, 

oitocentos e oitenta e três mil, quatrocentos e quarenta e um reais e trinta e seis 

centavos).

No âmbito da publicidade institucional realizou-se, observando a necessidade de 

comunicação da Administração Pública, 16 campanhas, a saber: 

Ÿ 13 campanhas institucionais com temas específicos, quais sejam: Campanha de 

Balanço 2022, Forró Caju 2022, Aniversário de Aracaju 167 anos, Réveillon 

2023; Reajuste Salarial, Ver a Vida; IDEB; LiquidaAju; Aracaju Cidade Resiliente e 

Informe BID, Iluminação LED, Dias das Mães e Dia da Mulher; 

Ÿ 01 campanha de turismo com os títulos de Verão Aracaju 2022 e Pré-Caju 2022; 

Ÿ 01campanha de obras, composta pelo seguinte: Entrega Japãozinho; Informe 

Praças 17 de Março; Caps Primavera; Informe Isabel Martins; Entrega Terminal 

do Mercado; Entrega Rosa do Sol e Informe Moema Mary; 

Ÿ 01 campanha de mês/oportunidade compreendendo outros temas. 

As 16 campanhas realizadas pela Secom superaram, no exercício de 2022, a meta de 

15 campanhas fixadas para publicidade institucional no PPA 2022- 2025.

Foram executadas, no tocante à publicidade de utilidade pública, 5 campanhas de 

modo a atender a necessidade de comunicação do Município de Aracaju, como 

demonstrado a seguir: 

Ÿ 04 campanhas de utilidade pública específicas: IPTU 2022, Matrículas OnLine 

2022, Informes Creches e Praças e Semana Nacional do Trânsito;

Ÿ 01 campanha de saúde falando sobre vacinação infantil, informe vacina crianças 

e gripário e combate à dengue.

A meta de realização de 05 campanhas de utilidade pública fixada no PPA 2022-2025 

da Secom, no exercício de 2022, foi cumprida. 

Na ação de publicidade legal foram executadas 95 publicações, compreendendo 

avisos de licitação, resumos de contratos e licenças ambientais concedidas ao Poder 

Executivo Municipal, para cumprir os pressupostos constitucionais de legalidade e de 

publicidade e dar conhecimento a sociedade em geral, por meio de jornais de grande 

circulação local e nacional, de atos e fatos praticados pela Administração Pública. 

A Secom atende as demandas de publicidade legal de todo o Poder Executivo 

Municipal, e justamente por isso fixou a meta de 166 publicações, por ano, no seu PPA 

2022-2025. 

A publicidade legal sofre sazonalidade na sua demanda, portanto, a realização de 95 

publicações não pode ser interpretada como frustração do cumprimento da meta 

fixada pela Secom de 166 publicações para o exercício de 2022, ainda mais quando 

toda a publicidade solicitada pelos órgãos e entidades a compor a estrutura adminis-

trativa do Poder Executivo foi prontamente atendida, sendo impossível prevê o 

número exato de publicações necessárias a esse tipo de publicidade por ano.  

Eventos

A Secom liquidou, no período de 01/01 a 31/12/2022, por meio da ação 2132 - Apoio 

na Realização de Eventos de Interesse do Município, o valor de R$ 6.605.171,49 (seis 

milhões, seiscentos e cinco mil, cento e setenta e um reais e quarenta e nove centa-

vos), como relacionado a seguir:

3 - Resultados da Gestão

Relatório de Gestão 2022

Evento, Apoio, Reuniões e Solenidades por Fornecedor

Contrato

Objeto da Despesa

Data da Liquidação

Classificação da Despesa

(Tudo)

EVENTOS

(Vários itens)

Corrente
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Evento, Apoio, Reuniões e Solenidades por Fornecedor (continuação - 1)

Rótulos de Linha Soma R$ 

PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA.

21º PARADA LGBT DE SERGIPE

26ª EDIÇÃO DO FEST LGBT DO BUGIO

2ª EDIÇÃO DO FEST LGBT DO BAIRRO AMÉRICA

8ª CRIANÇA FELIZ DO BAIRRO OLARIA

ABERTURA DA MISSÃO DO BID

ARRAIAL JUBIABÁ PRAÇA JOSÉ ANDRADE GOES BAIRRO 18 DO FORTE

CERIMÔNIA DE RECORDAÇÃO DOS 80 ANOS DO TORPEDEAMENTO DOS NÁVIOS 

BAEPENDY, ARARAQUARA E ANÍVBAL BENÉFOLO NA COSTA SERGIPANA

COMEMORAÇÃO DE 20 ANOS DO ESQUADRÃO COLORADO

CRUZADA IEADJOVEM DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS

DIA DA UNIDADE DAU EVENTO DA ARQUIDIOCESE DE ARACAJU

ENTREGA DE ÔNIBUS PARA COMPOR O SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE 

ARACAJU

FEIRA ESTADUAL DA REFORMA AGRÁRIA

FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO BUGIO

FORRÓ CAJU 2022

MUSICAL DA PAIXÃO DA ARQUIDIOCESE DE ARACAJU

NATAL SOLIDÁRIO

NOVENÁRIO DA PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU

PRÉ-CAJU 2022

PRIMEIRA COPA CINELÂNDIA DE FUTEVÔLEI

PROCISÃO E FESTA DO SENHOR BOM JESUS DOS NAVEGANTES

REALIZAÇÃO DO EVENTO PARADA EDUCATIVA FAÇA BONITO PARA COMEMORAR O 

DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES

REUNIÃO DO COE

REUNIÃO SECRETARIADO

391.383,15

10.080,00

1.180,00

24.500,00

797.180,00

3.500,00

3.500,00

2.200,00

900,00

900,00

800,00

2.200,00

1.900,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

8.900,00

599.480,00

900,00

5.600,00

1.900,00

7.200,00

1.900,00

143.900,00

7.600,00

793.744,10

33.500,00

2.521.787,69

2.520,00

13.784,08

9.882,72

9.652,04

60,00

5.250,00

400,00

5.040,00

5.340,00

9.074,00

3.690,88

1.600,00

12.000,00

1.611.147,29

1.000,00

5.040,00

6.930,00

384.637,41

360,00

5.040,00

2.076,12

60,00

60,00

3 - Resultados da Gestão

Relatório de Gestão 2022

Evento, Apoio, Reuniões e Solenidades por Fornecedor (continuação - 2)

RÉVEILLON 2023

SEMANA SHOW DO SANTA MARIA

SOLENIDADE DE ENTREGA DAS MEDALHAS DE MÉRITO SERIGY E CULTURAL INÁCIO 

JOAQUIM BARBOSA

TREZENA E FESTA DA PARÓQUIA DO SANTO ANTÔNIO

PRO LED PRODUÇÕES LTDA.

26ª EDIÇÃO DO FEST LGBT DO BUGIO

2ª EDIÇÃO DO FEST LGBT DO BAIRRO AMÉRICA

8ª CRIANÇA FELIZ DO BAIRRO OLARIA

ACENDIMENTO DAS LUZES DE NATAL DA PRAIA DE ATALAIA

COMEMORAÇÃO DE 20 ANOS DO ESQUADRÃO COLORADO

COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 167 ANOS DE ARACAJU

CRUZADA IEADJOVEM DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS

DIA DO MAIS QUERIDO CLUBE ESPORTIVO SERGIPE

ENCENAÇÃO DA VIDA, PAIXÃO, MORTE E RESSURREIÇÃO DE JESUS CRISTO DA 

PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU

ENTREGA DA PRIMEIRA MATERNIDADE PÚBLICA MUNICIPAL

FESTA DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE MÉDICI I E MONTAL

FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO BUGIO

FORRÓ CAJU 2022

INAUGURAÇÃO DO MEMORIAL EM HOMENAGEM AS VÍTIMAS DO COVID-19

MEDALHA DE MÉRITO SERIGY E CULTURAL INÁCIO JOAQUIM BARBOSA

NATAL SOLIDÁRIO

NOVENÁRIO DA PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU

PROCISÃO E FESTA DO SENHOR BOM JESUS DOS NAVEGANTES

RÉVEILLON 2023

SEMANA SHOW DO SANTA MARIA

B2 HOTÉIS TURISMO E EVENTOS LTDA - EPP

2º ENC. DO CONESLHO DE PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL
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3 - Resultados da Gestão

Relatório de Gestão 2022

Evento, Apoio, Reuniões e Solenidades por Fornecedor (continuação - 3)

37ª CORRIDA CIDADE DE ARACAJU

ALMOÇO COM O MINISTRO DE ESTADO DA CIDADANIA, RONALDO VIEIRA BENTO, 

PARLAMENTARES SERGIPANOS E SUA COMITIVA

ASSINATURA DE CONTRATO COM O BNDES - PPP DA SAÚDE

ATO DE ASSINATURA DO TERMO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO 

DE QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY E PISTA DE SKATE NO BAIRRO ATALAIA

CERIMÔNIA DE RECORDAÇÃO DOS 80 ANOS DO TORPEDEAMENTO DOS NÁVIOS 

BAEPENDY, ARARAQUARA E ANÍVBAL BENÉFOLO NA COSTA SERGIPANA

COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 167 ANOS DE ARACAJU

CONFRATERNIZAÇÃO DESTINADA AOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM NO FORRÓ 

CAJU 2022

ENTREGA DA PRIMEIRA MATERNIDADE PÚBLICA MUNICIPAL

FORRÓ CAJU 2022

LANÇAMENTO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO FORRÓ CAJU 2022

PRÉ-CAJU 2022

REALIZAÇÃO DO CAFÉ JUNINO SECOM

REUNIÃO COM A DIAGONAL

REUNIÃO COM O PREFEITO

REUNIÃO COM OS VEREADORES

REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA AGÊNCIA FRANCESA DE DESENVOLVIMENTO - 

AFD E SECRETÁRIOS

REUNIÃO COM SECRETÁRIOS E EQUIPE TÉCNICA DA SEMED

REUNIÃO DE SECRETARIADO

REUNIÃO DO PREFEITO COM OS SECRETÁRIOS

REUNIÃO DO PREFEITO COM OS VEREADORES

REUNIÃO SECRETARIADO 11/01/2022

REUNIÃO SECRETARIADO 27/01/2022

SOLENIDADE DE ENTREGA DAS MEDALHAS DE MÉRITO SERIGY E CULTURAL INÁCIO 

JOAQUIM BARBOSA

598.559,00

9.799,00

1.500,00

3.999,00

4.997,00

1.620,00

8.997,00

2.999,00

3.999,00

2.999,00

2.999,00

4.997,00

8.239,00

3.999,00

6.335,00

4.997,00

3.999,00

3.999,00

1.500,00

19.598,00

342.965,00

3.999,00

3.999,00

919,60

1.750,00

72,00

1.620,00

13.150,00

29.754,20

80.379,50

95,00

587.804,80

3.550,09

16.218,00

3.003,11

1.360,00

322,00

510,00

1.394,00

204,00

234,00

782,00

500,00

1.500,00

900,00

14.221,80

Evento, Apoio, Reuniões e Solenidades por Fornecedor (continuação - 4)

STUDIO DE GRAVAÇÃO E SONORIZAÇÃO

8ª CRIANÇA FELIZ DO BAIRRO OLARIA

AÇÃO EM SAÚDE SÁBADO SAUDÁVEL

ACENDIMENTO DAS LUZES DE NATAL DA PRAIA DE ATALAIA

ACENDIMENTO DAS LUZES DE NATAL DO PARQUE DA SEMENTEIRA

APRESENTAÇÃO DO PROJETO DO BAIRRO NOVA OLARIA

ARRAIAL JUBIABÁ PRAÇA JOSÉ ANDRADE GOES BAIRRO 18 DO FORTE

ATIVIDADES ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS DO CAPS AD III PRIMAVERA

ATO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA INÍCIO DAS OBRAS DE REFORMA 

DAS CALÇADAS COM REFORÇO ESTRUTURAL DAS AVENIDAS OTONIEL DÓREA, IVO DO 

PRADO E RIO BRANCO (TRECHO ENTRE O ATRACADOURO DE TOTÓS ATÉ O LARGO DA 

GENTE SERGIPA)

COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA ACESSIBILIDADE EM ARACAJU

COMEMORAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS

COMEMORAÇÃO DE 20 ANOS DO ESQUADRÃO COLORADO

COMEMORAÇÃO DIA DOS RADIALISTAS

COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 167 ANOS DE ARACAJU

CRUZADA IEADJOVEM DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS

DIA DO MAIS QUERIDO CLUBE ESPORTIVO SERGIPE

ENCENAÇÃO DA VIDA, PAIXÃO, MORTE E RESSURREIÇÃO DE JESUS CRISTO DA 

PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU

ENTREGA DA PRIMEIRA MATERNIDADE PÚBLICA MUNICIPAL

ENTREGA DA REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL PRIMAVERA 

CAPS AD PRIMAVERA

FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA NO BUGIO

FORRÓ CAJU 2022

INAUGURAÇÃO DA ESTUFA DO ORTO MUNICIPAL DE ARACAJU E PLANTIO DE 300 

ÁRVORES

INAUGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E DA PRÇA EVANGELISTA ALMIR DOS SANTOS
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Evento, Apoio, Reuniões e Solenidades por Fornecedor (continuação - 5)

INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO E TRIAGEM DE SÍNDROME GRIPAL

INAUGURAÇÃO DO MEMORIAL EM HOMENAGEM AS VÍTIMAS DO COVID-19

INAUGURAÇÃO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO MANOEL AGUIAR MENEZES

LANÇAMENTO DO PROGRAMA VER A VIDA NO BAIRRO SANTA MARIA

LANÇAMENTO DO PROGRAMA VER A VIDA NO PARQUE SHOPING

NATAL SOLIDÁRIO

OUTUBRO ROSA SEMDEC

PRIMEIRA FESTA DOS POLICIAIS CIVIS DE SERGIPE

PROCISÃO E FESTA DO SENHOR BOM JESUS DOS NAVEGANTES

RÉVEILLON 2023

SOLENIDADE DE ENTREGA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE DA EMEI ANA 

LUIZA MESQUITA ROCHA

SOLENIDADE DE ENTREGA DE TÍTULOS DAS CASAS DA COROA DO MEIO

SOLENIDADE DE INÍCIO DE ANO LETIVO E VACINAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE 

MUNICIPAL - ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II

TREZENA E FESTA DA PARÓQUIA DO SANTO ANTÔNIO

VISITA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DR. DAVID OLIVEIRA DE 

SOUZA

XXIV MARCHA PARA JESUS

SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI

AÇÃO DE CADASTRAMENTO FUNDIÁRIO

ACENDIMENTO DAS LUZES DE NATAL DA ORLA DE ATALAIA

ACENDIMENTO DAS LUZES DE NATAL DO PARQUE DA SEMENTEIRA

ARRAIAL JUBIABÁ PRAÇA JOSÉ ANDRADE GOES BAIRRO 18 DO FORTE

ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA MARIA JOSELITA 

ALMEIDA BARBOSA

ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA INÍCIO DAS OBRAS DE REURBANIZAÇÃO 

DA PRAÇA MINERVÍNIO CORREIA SILVA

ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA O INÍCIO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 

3.020,00

3.020,00

1.170,00

880,00

1.670,00

2.080,00

580,00

390,00

12.000,00

2.600,00

2.340,00

1.170,00

880,00

880,00

380,00

1.560,00

3.378,50

1.500,00

3.999,00

3.999,00

3.720,00

3.720,00

9.195,00

2.999,00

9.794,00

300,00

39.994,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

51.987,00

519,00

9.799,00

545.262,50

400,00

780,00

780,00

2.700,00

1.170,00

2.080,00

2.340,00

Evento, Apoio, Reuniões e Solenidades por Fornecedor (continuação - 6)

PRAÇA DO BAIRRO AREIA BRANCA

ATO DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA INÍCIO DAS OBRAS DAS AVENIDAS 

OTONIEL DÓREA, IVO DO PRADO E RIO BRANCO

ATO DE ASSINATURA DAS ORDENS DE SERVIÇO PARA INÍCIO DAS OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO COPACABANA NO BAIRRO PORTO DANTAS

ATO DE ASSINATURA DE AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DAS OBRAS DA PRAÇA DO ALTO 

DO BELA VISTA - SANTOS DUMONT

ATO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO UBS 

ELIZABETH PITA E DUAS NOVAS PRAÇA NO SANTA MARIA

ATO DE ASSINATURA NA ORDEM DE SERVIÇO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA AV. 

PERIMETRAL OESTE PRIMEIRA ETAPA

COMEMORAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS

COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 167 ANOS DE ARACAJU

CONFRATERNIZAÇÃO SECOM 2022

COPA BRASIL DE KART

DIA DA UNIDADE DAU EVENTO DA ARQUIDIOCESE DE ARACAJU

ENTREGA DA REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL PRIMAVERA 

CAPS AD PRIMAVERA

ENTREGA DAS OBRAS DE REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DOM ADALBERTO ACCIOLY 

SOBRAL NO BAÍRRO INDUSTRIAL

ENTREGA DAS OBRAS DE REURBANIZAÇÃO DAS PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJ. 

AUGUSTO FRANCO

ENTREGA DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA PASSARELA DA PRAIA DO HAVAIZINHO

ENTREGA DE EQUIPAMENTO DE BALIZAMENTO NÁUTICO PARA A ORLA PÔR DO SOL, 

PRAIA DO VIRAL E CRÔA DO GORÉ

ENTREGA DE ÔNIBUS PARA COMPOR O SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE 

ARACAJU

ENTREGA DOS NOVOS VEÍCULOS PARA RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DA 

GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL DE ARACAJU
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Evento, Apoio, Reuniões e Solenidades por Fornecedor (continuação - 7)

FESTA DOS PADROEIROS SÃO PEDRO E SÃO PAULO

FORRÓ CAJU 2022

I FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DO GRUPO ROSA DOURADA DO CONJ. VENEZA I  

DO BAIRRO OLARIA

INAUGURAÇÃO DA ESTUFA DO ORTO MUNICIPAL DE ARACAJU E PLANTIO DE 300 

ÁRVORES

INAUGURAÇÃO DA PRAÇA I DO 17 DE MARÇO

INAUGURAÇÃO DA PRAÇA V DO 17 DE MARÇO

INAUGURAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA 03 DO BAIRRO 17 DE MARÇO

INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO JAPÃOZINHO

INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MOEMA MEIRE / 

CIDADE NOVA

INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ROSA DO SOL 

BAIRRO SOLEDADE

INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DOS LOTEAMENTOS ISABEL 

MARTINS, SANTA CATARINA E GUARUJÁ - BAIRRO SOLEDADE

INAUGURAÇÃO DAS PRAÇAS 08 E 09 DO BAIRRO 17 DE MARÇO

INAUGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E DA PRAÇA EVANGELISTA ALMIR DOS 

SANTOS

INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO E TRIAGEM A PACIENTES COM 

SÍNDROMES GRIPAIS

INAUGURAÇÃO DO MEMORIAL EM HOMENAGEM AS VÍTIMAS DO COVID-19

INAUGURAÇÃO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO MANOEL AGUIAR MENEZES

INÍCIO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS AVENIDAS SILVIO TEIXEIRA E 

SANTOS SANTANA

INSTALAÇÃO DA PONTE DO JARDIM CENTENÁRIO

LANÇAMENTO DO PROGRAMA VER A VIDA NO BAIRRO SANTA MARIA

LANÇAMENTO DO PROGRAMA VER A VIDA NO PARQUE SHOPPING

LEVANTAMENTO SÓCIO-ECONÔMICO PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO VITÓRIA 

3.018,00

1.470,00

1.170,00

3.000,00

133.560,00

1.600,00

1.170,00

680,00

670,00

352.406,40

129,00

1.369,00

15.504,00

105.595,20

229.809,20

223.054,00

3.436,00

11.400,00

11.400,00

2.800,00

1.272,00

400,00

327.140,00

1.095,00

1.960,00

1.170,00

780,00

1.871,00

1.170,00

1.510,00

1.170,00

1.170,00

1.510,00

880,00

680,00

780,00

1.170,00

780,00

80,00

1.340,00

1.720,00

2.300,00

Evento, Apoio, Reuniões e Solenidades por Fornecedor (continuação - 8)

DA RESSISTÊNCIA E 17 DE MARÇO

ORDEM DE SERVIÇO PARA INÍCIO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO NOVO 

CONJUNTO HABITACIONAL DO LAMARÃO

ORDEM SERVIÇO PARA INÍCIO DAS OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA 

DA AV. PERIMETRAL OESTE BAIRROS LAMARÃO E SOLEDADE

ORDEM SERVIÇO PARA RECAPEAMENTO DOS BAIRROS SANTO ANTÔNIO E 18 DO 

FORTE

PRIMEIRA COPA CINELÂNDIA DE FUTEVÔLI

RÉVEILLON 2023

SEMANA SHOW DO SANTA MARIA

SOLENIDADE DE ENTREGA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE DA EMEI ANA 

LUIZA MESQUITA ROCHA

SOLENIDADE DE ENTREGA DE TÍTULOS DAS CASAS DA COROA DO MEIO

SOLENIDADE DE INÍCIO DE ANO LETIVO E VACINAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE 

MUNICIPAL - ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II

BARRETO`S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO

ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA INÍCIO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA 

NO NOVO CONJUNTO HABITACIONAL DO BAIRRO LAMARÃO

COLETIVA DE IMPRENSA RÉVEILLON 2023

CONFRATERNIZAÇÃO SECOM 2022

FORRÓ CAJU 2022

RÉVEILLON 2023

PAM EIRELI (OSPAL)

INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO MOEMA MEIRE / 

CIDADE NOVA

18ª EDIÇÃO DO CORTEJO AFOXÉ OMÔ OXUM

21º PARADA LGBT DE SERGIPE

7ª CAMINHADA CONTRA ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

AÇÕES SIMULADAS NAS UNIDADES ESCOLARES
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Evento, Apoio, Reuniões e Solenidades por Fornecedor (continuação - 9)

ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO DE URBANIZAÇAO DA PRAÇA MARIA JOSELITA 

ALMEIDA BARBOSA

ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA INÍCIO DAS OBRAS DE REURBANIZAÇÃO 

DA PRAÇA MINERVÍNIO CORREIA SILVA

ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA O INÍCIO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA 

PRAÇA DO BAIRRO AREIA BRANCA

ATO DE ASSINATURA DAS ORDENS DE SERVIÇO PARA INÍCIO DAS OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO COPACABANA NO BAIRRO PORTO DANTAS

ATO DE ASSINATURA DE AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DAS OBRAS DA PRAÇA DO ALTO 

DO BELA VISTA - SANTOS DUMONT

ATO DE ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO UBS 

ELIZABETH PITA E DUAS NOVAS PRAÇA NO SANTA MARIA

ATO DE ASSINATURA NA ORDEM DE SERVIÇO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA AV. 

PERIMETRAL OESTE PRIMEIRA ETAPA

CAMINHADA PARA OXALÁ

CHAMADA PÚBLICA PARA PARTICIPAR DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA DE SERGIPE - SAESE

COMUNICADO DE SUSPENSÃO DAS AULAS DA REDE MUNICIPAL

CONVOCAÇÃO DE REMARCAÇÃO DE EXAME OFTALMOLÓGICO

DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS NO CARRO DA ÁRVORE

DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA ANTIRÁBICA ANIMAL 2022

DIVULGAÇÃO DO AUXÍLIO BRASIL

DIVULGAÇÃO DO CARRO VACINA NO BAIRRO CENTRO

DIVULGAÇÃO DO CARRO VACINA NO SANTA MARIA

ENTREGA DAS OBRAS DE REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DOM ADALBERTO ACCIOLY 

SOBRAL NO BAÍRRO INDUSTRIAL

ENTREGA DAS OBRAS DE REURBANIZAÇÃO DAS PRAÇAS LOCALIZADAS NO CONJ. 

CASTELO BRANCO

ENTREGA DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA PASSARELA DA PRAIA DO HAVAIZINHO

2.800,00

2.800,00

11.200,00

7.500,00

4.700,00

4.700,00

2.800,00

2.800,00

3.436,00

2.800,00

7.500,00

3.436,00

3.436,00

3.436,00

3.436,00

2.800,00

1.908,00

1.908,00

1.908,00

5.724,00

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

4.700,00

2.703,00

1.272,00

1.908,00

2.226,00

1.908,00

954,00

1.272,00

636,00

2.800,00

3.436,00

2.800,00

Evento, Apoio, Reuniões e Solenidades por Fornecedor (continuação - 10)

ENTREGA DE EQUIPAMENTO DE BALIZAMENTO NÁUTICO PARA A ORLA PÔR DO SOL, 

PRAIA DO VIRAL E CRÔA DO GORÉ

ENTREGA DE ÔNIBUS DA MULHER

ENTREGA DE ÔNIBUS PARA COMPOR O SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE 

ARACAJU

ENTREGA DOS NOVOS VEÍCULOS PARA RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FROTA DA 

GUARDA MUNICIPAL E DEFESA CIVIL DE ARACAJU

FESTA DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO DO SOCORRO

FESTA DE SANTA CLARA DE ASSIIS

INAUGURAÇÃO DA ESTUFA DO ORTO MUNICIPAL DE ARACAJU E PLANTIO DE 300 

ÁRVORES

INAUGURAÇÃO DA PRAÇA 02 NO BAIRRO 17 DE MARÇO

INAUGURAÇÃO DA PRAÇA I DO 17 DE MARÇO

INAUGURAÇÃO DA PRAÇA V DO 17 DE MARÇO

INAUGURAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA 03 DO BAIRRO 17 DE MARÇO

INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO JAPÃOZINHO

INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ISABEL MARTINS 

/ SANTA CATARINA E GUARUJA - SOLEDADE

INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ROSA DO SOL 

BAIRRO SOLEDADE

INAUGURAÇÃO DAS PRAÇAS 08 E 09 DO BAIRRO 17 DE MARÇO

INAUGURAÇÃO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO MANOEL AGUIAR MENEZES

INFORME DA AVENIDA PERIMETRAL OESTE - BAIRRO BUGIU E ADJACÊNCIAS

INFORME DA AVENIDA PERIMETRAL OESTE - BAIRRO LAMARÃO E ADJACÊNCIAS

INFORME DA AVENIDA PERIMETRAL OESTE - BAIRRO SOLEDADE E ADJACÊNCIAS

INFORME DA DEFESA CIVIL

INSTALAÇÃO DA PONTE DO JARDIM CENTENÁRIO

INSTALAÇÃO E ACENDIMENTO DA ILUMINAÇÃO ESPECIAL DA IGREJA DO SANTO 

ANTÔNIO
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Evento, Apoio, Reuniões e Solenidades por Fornecedor (continuação - 11)

INSTALAÇÃO E ACENDIMENTO DA ILUMINAÇÃO ESPECIAL DO ARCOS DA ORLA DA 

ATALAIA

LEVANTAMENTO SÓCIO-ECONÔMICO PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO VITÓRIA 

DA RESSISTÊNCIA E 17 DE MARÇO

NOVENÁRIO DA PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU

ORDEM DE SERVIÇO PARA INÍCIO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE 

RECANTO DA PAZ

ORDEM DE SERVIÇO PARA INÍCIO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO NOVO 

CONJUNTO HABITACIONAL DO LAMARÃO

ORDEM SERVIÇO PARA INÍCIO DAS OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DA TERCEIRA ETAPA 

DA AV. PERIMETRAL OESTE BAIRROS LAMARÃO E SOLEDADE

ORDEM SERVIÇO PARA RECAPEAMENTO DOS BAIRROS SANTO ANTÔNIO E 18 DO 

FORTE

PASSEIO CICLÍSTICO ANIVERSÁRIO DE ARACAJU

PROCISÃO DE CRISTO RESSUSCITADO DA PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU

PROCISÃO DE SANTO ANTÔNIO DA PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU

PROCISSÃO DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA SOLEDADE

PROCISSÃO DA PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

SEMANA DO MEIO AMBIENTE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES ORLINHA DO 

BAIRRO INDUSTRIAL E ADJACÊNCIA

SOLENIDADE DE CORPHUS CHRIST DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO 

SOCORRO

SOLENIDADE DE INÍCIO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS AVENIDAS 

SILVIO TEIXEIRA E SANTOS SANTANA

VI PASSEIO CICLISTO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA PROF. JOÃO COSTA

XXIV MARCHA PARA JESUS

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO / SPU

UTILIZAÇÃO DE ÁREA PELA PREFEITURA DE ARACAJU 2018/2019

UTILIZAÇÃO DE ÁREA PELA PREFEITURA DE ARACAJU 2018/2019

2.800,00

1.908,00

2.800,00

2.800,00

7.500,00

2.800,00

2.800,00

2.800,00

2.800,00

2.800,00

2.800,00

2.800,00

795,00

4.700,00

2.800,00

2.800,00

11.400,00

192.795,93

2.713,95

190.081,98

Evento, Apoio, Reuniões e Solenidades por Fornecedor (continuação -12)

FRANÇA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. ME

RÉVEILLON 2023

WB

FORRÓ CAJU 2022

MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX

FORRÓ CAJU 2022

SÃO JOÃO REALIZADO NA PRAÇA GENERAL VALADÃO EM PARCERIA COM A 

FECOMERCIO

LOKMIX LOCAÇÃO E SERVIÇOS DO NORDESTE LTDA.

RÉVEILLON 2023

RAIO PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI

APRESENTAÇÃO DA BANDA CORISCO DO TROVÃO NO FORRÓ CAJU 2016

APRESENTAÇÃO DO TRIO NORDESTINO FORRÓ CAJU 2015

DEA SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME

FORRÓ CAJU 2022

RÉVEILLON 2023

MOEMIA MEIRE

FORRÓ CAJU 2022

NEJAIM DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL LTDA.

APRESENTAÇÃO DA BANDA XOTE BAIÃO NO FORRÓ CAJU 2015

COMPANHIA DE ARTES MAFUÁ

APRESENTAÇÃO CANTOR SERGIVAL NO FORRÓ CAJU 2016

PULSATRIX

FORRÓ CAJU 2022

FAUSTO ELOY SANTOS SOBRINHO

RÉVEILLON 2023

LOC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA.

HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO CONDUTORES FORRÓ CAJU 2022

MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI

180.000,00

180.000,00

130.534,80

130.534,80

101.280,00

95.200,00

6.080,00

48.754,00

48.754,00

33.581,88

20.000,00

13.581,88

21.960,00

6.840,00

15.120,00

13.872,00

13.872,00

13.020,00

13.020,00

12.000,00

12.000,00

8.390,00

8.390,00

6.000,00

6.000,00

5.751,59

5.751,59

3.006,72
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Evento, Apoio, Reuniões e Solenidades por Fornecedor (continuação - 13)

FORRÓ CAJU 2022

DOUGLAS DO NASCIMENTO SILVA

COBERTURA DA CORRIDA DE ARACAJU

AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA.

37ª CORRIDA CIDADE DE ARACAJU

COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE 167 ANOS DE ARACAJU

Total

3.006,72

1.888,88

1.888,88

342,00

72,00

270,00

6.605.171,4

contas, uma série de solenidades e inaugurações, além da concessão de apoios e 

patrocínios necessários a disseminar e a promover a difusão cultural.

Os maiores eventos realizados pela Secom em parceira com a Funcaju e os demais 

órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Municipal foram o Forró Caju 

2022, executado nos dias 23, 24, 25, 26, 28 e 29/06/2022, consumindo, do montante 

acima, a importância de R$ 3.831.875,81 (três milhões, oitocentos e trinta e um mil, 

oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e um centavo), e o Réveillon 2023, 

realizado no dia 31/12/2022, com investimento de R$ 1.188.520,35 (hum milhão, 

cento e oitenta e oito mil, quinhentos e vinte reais e trinta e cinco centavos).

Além desses, a Secom, no exercício de 2022, executou outros 20 eventos de pequeno 

porte, apoiou, por meio da disponibilização de itens existentes nas atas de registro de 

preço, a realização de 39 eventos voltados a manifestação da cultural e executou 60 

solenidades destinadas a entrega de obras, reformas de equipamentos e espaços 

públicos e assinatura e ordens de serviço.

Percebeu-se, a partir disso, a necessidade de proceder, na primeira etapa de revisão 

do PPA 2022-2025, uma redefinição do quantitativo fixado como meta da ação 2132 

- Apoio na Realização de Eventos de Interesse do Município, pois a Secom conseguiu 

executar um quantitativo maior do que o indicador de 60 eventos estabelecidos como 

parâmetro de cumprimento da ação.

Tem-se, portanto, que foram realizadas pela Secom, no período dessa prestação de 
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Ÿ TRANSPARÊNCIA

O Portal da Transparência é uma ferramenta desenvolvida para permitir que a 

sociedade acompanhe o uso dos recursos públicos e tenha uma participação ativa na 

discussão das políticas públicas e no uso do dinheiro. É possível acompanhar uma 

série de situações pelo Portal.

Ademais, o principal objetivo do Portal da Transparência é ser uma ferramenta que 

permita ao cidadão conhecer, questionar e atuar, também, como fiscal da aplicação de 

recursos públicos. Acreditamos no papel da sociedade na fiscalização do Município, 

ou seja, no Controle Social.

Considerando o cumprimento à legislação que trata de transparência e Acesso à 

Informação, em 2022, o Portal da Transparência da PMA foi avaliado pelo Tribunal de 

Contas do Estado Sergipe (TCE/SE), que utiliza em sua análise a métrica estabelecida 

pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), 

cujo critério estabelece 46 (quarenta e seis) pontos de observação, recebendo o nível 

elevado, como resultado.

Quando o enfoque é o interesse do cidadão e da sociedade civil organizada pelo 

conteúdo do Portal da Transparência, segundo informações colhidas por meio do 

monitoramento de sites, realizado pelo sistema Google Analytics, durante o exercício 

de 2022, 40.418 usuários visitaram o Portal da Transparência da PMA, movimentan-

do 563.846 acessos ao conteúdo disponibilizado.

Este cenário ratifica o interesse da população pelas informações produzidas ou 

custodiadas pelos diversos órgãos e entidades que compõem o Poder Executivo do 

Município de Aracaju, que, a cada dia, se empodera com mais elementos para o 

exercício contínuo do controle social dos gastos públicos municipais, e reconhece o 

Portal da Transparência como instrumento colaborativo.

Relatório de Gestão 2022

Implantação do Conselho Gestor de Acesso à Informação

Instituído pelo Decreto Municipal nº 5.360/2016, o Conselho Gestor de Acesso à 

Informação conta com um colegiado composto por representantes das secretarias 

municiais de Governo, do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Defesa Social e da 

Cidadania, da Fazenda, da Procuradoria-Geral e da Controladoria Geral do Município.

A principal competência é estabelecer orientações normativas de caráter geral a fim 

de suprir eventuais lacunas na Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à 

Informação). É de suma importância a normatização e definição dos procedimentos 

desse processo no âmbito municipal.

Capacitação de Técnicos para Prestação de Contas Anual

Com o intuito de tornar as ações municipais ainda mais transparentes e assegurar a 

responsabilidade pública, a Controladoria-Geral do Município realizou capacitação de 

técnicos que atuam nos departamentos financeiros de órgãos e entidades da 

Prefeitura de Aracaju, para a prestação de contas anual referente ao ano de 2021. A 

capacitação preza por atender a Lei Complementar nº 205/2011, do Tribunal de 

Contas do Estado (TCE/SE), a qual exige que os gestores públicos apresentem, no ano 

subsequente, a prestação de contas dos atos e fatos de suas gestões, ocorridos no 

período anterior.

Workshop sobre a Atuação do Controle Interno Municipal

A Controladoria-Geral do Município participou do Workshop sobre a atuação do 

Controle Interno Municipal: Diagnóstico e Oportunidades de Melhoria, organizado 

pelo Ministério Público de Contas de Sergipe. O evento objetivou conversar com os 

controladores, entender a situação e a realidade de cada um e construir as oportuni-

dades de melhorias na gestão e prestação do serviço público.

E-Prevenção

Após constituir comissão de trabalho composta por cinco de seus diretores, a 



Controladoria-Geral do Município se reuniu com o Tribunal de Contas da União e com o 

Fórum de Combate à Corrupção de Sergipe (FOCCO) para debater detalhes acerca da 

implantação do programa e-Prevenção, uma iniciativa da Rede de Controle da Gestão 

Pública.

Voltado aos gestores públicos de todo o país, o Programa Nacional de Prevenção à 

Corrupção (PNPC) disponibiliza ferramentas de autoavaliação, orientações e treina-

mentos para implantação de boas práticas de controle e prevenção à corrupção como 

apoio às mais de 18 mil organizações federais, estaduais e municipais, dos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Ouvidoria

Atua 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 2022, 8.276 manifestações de ouvidoria foram recepcionadas 

pela Ouvidoria Geral, incluindo 161 pedidos de acesso a documentos e informações 

produzidas ou custodiadas pelos diversos órgãos e entidades da Administração 

Pública Municipal.

71

3 - Resultados da Gestão

Relatório de Gestão 2022



72

3 - Resultados da Gestão

Ÿ EQUILÍBRIO FISCAL

A Prefeitura de Aracaju no exercício 2022 enfrentou inúmeros desafios causados pela 

pandemia, como: economia estagnada, setor de serviços com baixo crescimento, alta 

taxa de desemprego, inflação e problemas nas transferências constitucionais.

Apesar de todos gargalos, esse ano isentamos 49.000 cidadãos aracajuanos e 

aplicamos em despesas de pessoal um total de R$ 1.268.488.592. 

Cabe destacar que o município de Aracaju, segundo os registros contábeis, fechou 

2022 com uma receita total de R$ 2.910.806.764 e uma despesa total empenhada de 

R$ 2.664.756.557 resultando num superávit de R$ 246.050.206, graças a aplicação 

de instrumentos normativos de controle dos gastos, com o objetivo de manter o 

equilíbrio fiscal e o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Com muito planejamento, o equilíbrio fiscal foi mantido apesar da grave crise provo-

cada pela pandemia, manteve-se a pontualidade do adimplimento das obrigações 

com os fornecedores e principalmente com o funcionalismo público, como também 

houve investimentos de capital num total de R$ 240 milhões no Município de Aracaju 

durante o exercício de 2022, sendo que R$ 163 milhões com recursos próprios e R$ 

77 milhões com demais fontes.

Receitas Próprias

O Município arrecadou, no exercício de 2022, aproximadamente, R$ 877

milhõesem receitas próprias, contribuindo para a realização de R$ 240 milhões em

investimentos no município. 

Arrecadação de ISS

Se comparar os anos 2021 e 2022, é possível perceber que houve um aumento 

nominal de 17,18% na Receita do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, que 

Ano

2021

2022

Resultado em R$

Resultado em %

Qtde. Notas Fiscais Emitidas Acumulado

7.290.947

8.307.751

1.016.804

13,95%

Arrecadação de ISS Acumulado 

R$ 332.721.473,00  

R$ 389.897.239,00  

R$ 57.175.766,00

17,18%

Comparativo ISS nos Anos 2021 e 2022

Fonte: SEMFAZ/PMA

equivale a R$ 57.175.766, em relação ao ano de 2021, como também aumento no 

número de emissões de notas fiscais de 13,95%, que representa 1.016.804 notas 

emitidas no mesmo período.

Imóveis lançados/unidades

Imóveis Isentos/imunes/unidades

IPTU Lançado/R$

Isentos/Imunes/R$

Total Recolhido/R$

Total Recolhido  Divida Ativa/R$

0,59

3,42

10,62

13,82

10,71

6,71

203.109

42.718

318.958.643,78

105.899.806,73

232.747.750,40

58.464.009,13

201.913

41.305

288.326.808,73

93.041.698,86

210.227.139,53

54.785.281,52

IPTU 2021 %2022

Fonte: Semfaz/PMA
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IPTU 

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 10,71%, conforme se verifica no quadro abaixo:

Vale ressaltar o aumento considerável na arrecadação decorre da cobrança efetiva 

dos impostos por parte da Semfaz e da Procuradoria-Geral do Município.

Isenção e Remissão de IPTU

Aracaju mantém uma forte e consolidada política de isenção para fins de IPTU. Em 
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2022, cerca de 43 mil contribuintes ficaram isentos do pagamento do Imposto Predial 

Territorial Urbano. A política de isenção implementada pela Prefeitura prevê o 

benefício fiscal em duas situações: a primeira delas prevê que imóveis com valor de 

avaliação de até 80 mil são automaticamente isentos do imposto; e a segunda diz 

respeito a famílias que possuem renda de até dois salários-mínimos e apenas um 

imóvel em todo o território nacional, com valor de avaliação de até R$ 160 mil. Os 

servidores públicos municipais que possuam apenas um vínculo empregatício e um 

imóvel residencial também têm direito ao benefício e devem realizar o requerimento 

anualmente. 

Em paralelo, o prefeito Edvaldo Nogueira sancionou as leis 5.493, 5.494 e 5.495, que 

beneficiaram o contribuinte aracajuano e o pequeno empreendedor. A primeira delas 

concedeu o perdão de dívidas relacionadas ao Imposto Predial e Territorial Urbano 

(IPTU). A segunda perdoou dívidas de até R$ 600 do pequeno empreendedor junto ao 

Fisco municipal. Já a terceira lei abriu a possibilidade do parcelamento de dívidas do 

Imposto Sobre Serviços (ISS). 

Segundo o levantamento feito pela Semfaz, 38.812 contribuintes foram beneficiados 

com a Lei 5.494, totalizando um valor de R$ 7,4 milhões. A maior parte deste montan-

te, algo em torno de R$ 6,5 milhões, correspondia a dívidas de IPTU, o segundo 

imposto mais importante para Aracaju.

ITBI

Em 2022, devido à continuidade da conjuntura econômica recessiva provocada pela 

pandemia e uma insegurança econômica por conta da mudança de governo que 

ocorrerá em 2023, houve uma pequena retração do mercado imobiliário, consequen-

temente uma redução do número de guias lançadas no ano-calendário em tela. 

Mesmo assim foi possível obter um pequeno aumento na arrecadação. Mais uma vez, 

foi mantido o efetivo acompanhamento junto às empresas incorporadoras do setor 

imobiliário, tanto na fiscalização dos contratos de compra e venda quanto nas 
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transações por elas realizadas.

Guias Cadastradas

Guias Pagas

Guias Avaliação Automática

Total Recolhido

Isenção de ITBI

Imunidade de ITBI

Não Incidência de ITBI

Revisão de ITBI

Restituição de ITBI

Parcelamento de ITBI

9.911

9.098

421

51.064.230,72

144

32

28

86

28

99

-0,10

12,98

-

0,95

103

68

29

139

33

137

9.921

8.053

-

50.581.229,02

ITBI

Processos

2022

2022

(%)2021

2021

Fonte: Semfaz/PMA

Fonte: Semfaz/PMA

Isenção, Imunidade, Não Incidência, Restituição, Revisão e Parcelamento de ITBI

As isenções de ITBI obedecem às disposições expressas no artigo 187, incisos I e II da 

Lei 1547/89 – Código Tributário do Município de Aracaju e as condições de imunidade 

emanam da Constituição Federal de 1988. Demonstrando a prática dos Princípios da 

Legalidade da Isonomia e da Justiça Fiscal, a Administração preocupou-se em cumprir 

com o seu papel promovendo a justiça fiscal através de mecanismos de reconheci-

mento de Isenção e de Revisão do ITBI.

Portal do Contribuinte e Atendimento

A Secretaria da Fazenda permaneceu investindo na modernização dos seus serviços e 

na utilização do Portal do Contribuinte como a principal ferramenta de atendimento 

ao aracajuano. Desse modo, 100% dos serviços já foram migrados para o ambiente 

online, inclusive a emissão de boletos e carnês dos impostos e taxas, oferecendo mais 

agilidade e praticidade ao contribuinte que necessita de atendimento. 



A grande novidade em 2022 foi a incorporação da Central de Dúvidas, disponível no 

Portal para otimizar o atendimento ao contribuinte. 

Em 2022, foram registrados 409.704 atendimentos via Portal do Contribuinte, 

enquanto os atendimentos presenciais foram 49.939, totalizando 459.643 atendi-

mentos no ano.

Despesa Orçamentária

Durante o ano de 2022, 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, o que viabilizou 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.
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Pessoal

Custeio

Investimentos

Amortização e Encargos

Despesas de Exercício Anteriores (Pessoal)

Despesas de Exercício Anteriores (Custeio)

Despesas de Exercício Anteriores (Investimentos)

Total (R$)

64.590.000

39.685.118

8.185.520

2.665.000

1.445.000

1.340.000

5.000

117.915.638

63.709.058

33.100.807

2.453.286

2.494.000

1.385.525

1.337.783

0

104.480.459

62.164.540

30.015.784

1.627.879

2.300.674

1.384.841

1.337.783

0

98.831.501

62.017.013

29.339.982

1.527.592

2.300.674

1.384.841

1.337.783

0

97.907.885

880.942

6.584.311

5.732.234

171.000

59.475

2.217

5.000

13.435.179

IPTU - Solicitação Dotação Atual (R$) Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Saldos a Empenhar (R$)

Fonte: Semfaz/PMA

A Secretaria da Fazenda vem executando uma série de investimentos na área de 

tecnologia da informação com o propósito de dotar o órgão de infraestrutura que 

permita aperfeiçoar os sistemas informatizados (aquisições de softwares de 

integração dos equipamentos, soluções de armazenamentos de dados, estação de 

trabalho, notebooks, e computadores que reestruturaram o parque tecnológico da 

Semfaz) e resolver problemas ainda herdados da gestão anterior. De forma gradativa 

e continua, esperamos sanear os problemas e avançar nas ações que a Secretaria 

tanto necessita para que seu funcionamento se mantenha em bom estado e conse-

quentemente melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos 

aracajuanos.

A planilha abaixo demonstra a execução dos gastos da Secretaria Municipal da 

Fazenda.



Observamos que, durante o exercício de 2022, a Secretaria Municipal da Fazenda 

obteve, na execução dos seus gastos, um índice de 94,59% em relação ao valor 

empenhado e uma economia orçamentária de R$ 13.435.179, preservada pelo 

equilíbrio fiscal das contas públicas.

CAPAG – Capacidade de Pagamento

Com a introdução do novo marco regulatório da gestão da dívida pública em relação ao 

CAPAG (Capacidade de Pagamento) aplicando à nova sistemática do Sistema do 

Tesouro Nacional, que classifica A e B por aprovação, C e D reprovação, o município de 

Aracaju, por força da sua excelência em gestão fiscal, obteve aprovação da União para 

realização de novas operações de crédito nos últimos anos. Exceto em 2016 e 2017, 

por ter herdado da administração anterior a situação negativa refletida na classifica-

ção C, que foi revertida já a partir do primeiro mandato da atual administração.

A tabela abaixo demonstra a avaliação de Aracaju no período 2016 a 2022 no 

Indicador Capacidade de Pagamento, o qual revela que a responsabilidade fiscal se faz 

sempre presente na atual gestão.

Descrição

Endividamento

Resultado (%)

Poupança Corrente

Resultado (%)

Índice Líquidez

Resultado (%)

Nota Final

2018

319/1.625

19,64%

1.795/1.952

91,96%

65/93

70,21%

B

2017

321/1.528

21,02%

1.461/1.676

87,16%

57/95

60,25%

C

2016

334/1.502

22,23%

1.618/1.690

95,78%

70/112

62,45%

C

Fórmula

Dívida Consolidada Bruta/Receita Corrente Líquida

DC<60%

Despesas Correntes/Receitas Correntes Ajustadas

PC<90%

Obrigações Financeiras/Disponibilidade de Caixa Bruta

IL<1

2019

341/1.799

18,98%

1.805/2.074

87,04%

54/99

54,71%

B

2020

452/1.925

23,50%

1.990/2.281

87,24%

25/145

17,48%

A

2021

505/1.962

25,74%

2.105/2.322

88,75%

23/179

13,18%

A

2022

572/2.359

24,28%

2.395/2.883

89,71%

551/309

16,61%

A

CAPAG - Capacidade de Pagamento

Fonte: Semfaz/PMA
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Ÿ EXCELÊNCIA NA GESTÃO

A administração pública tem como objetivo prestar serviços para a sociedade. Ela 

pode ser considerada como sistema dinâmico, extremamente complexo, interdepen-

dente e inter-relacionados coerentemente, envolvendo informações e seus fluxos, 

estrutura organizacional, pessoal e de tecnologia. Ela tem uma função, buscar a maior 

eficiência da máquina pública e um melhor atendimento para a população, mas 

merece uma avaliação apurada dos resultados obtidos.

Na administração pública existe uma complexidade de sistemas, devido ao alto índice 

de burocracia no seu funcionamento, visto que, precisa cumprir leis, normas e por isso 

tem uma uniformidade nas condições e na organização do trabalho. As pessoas 

usuárias do serviço público têm expectativas e exigências quanto à qualidade, eficaz e 

eficiente, com total transparência e com menor possibilidade de desperdício do 

dinheiro público.

A gestão da qualidade no serviço público se traduz, necessariamente, na busca de 

uma maior eficiência na prestação dos serviços de que dispõe, até porque constitui 

peça primordial rumo à melhoria contínua, com vistas à efetiva satisfação do cidadão. 

E é em face dessa expressiva mudança de paradigma nas instituições públicas, que 

dia após dia avança o movimento crescente em prol da qualidade no serviço público. 

Observar-se-á a própria relação entre os termos eficiência x qualidade, visando a 

comprovação de que as ações de qualidade caminham, indiscutivelmente, na direção 

do cumprimento do princípio da eficiência da administração pública.

O grande desafio da administração pública é desenvolver competências individuais e 

organizacionais que permitam ao governo atender à sociedade em suas demandas, e 

isso somente será possível se os gestores dos órgãos e entidades públicas estiverem, 

primeiro, convictos de que a eles cabe sensível parcela de tal encargo e, segundo, 

preparados para fazê-lo.

Boas Práticas de Gestão

O Ministério da Economia realizou, pela primeira vez, uma avaliação das boas práticas 

de gestão dos municípios brasileiros. O resultado se deu a partir do Índice de 

Concorrência dos Municípios (ICM), e tem o intuito de que os municípios apresentem e 

compartilhem dados referentes a boas práticas de gestão, servindo, também, como 

um norteador para o planejamento de futuras ações de cada cidade. 

O município de Aracaju apresentou o melhor resultado entre as cidades participantes 

do Nordeste, com uma nota de 534, superando a média nacional de 473.1. Além 

disso, foi o sexto melhor do país.

Leilões de Bens Inservíveis

A atual gestão do município percebe a importância da sustentabilidade para a 

manutenção da cidade. Dessa forma, tem como uma das iniciativas nessa área, a 

realização de leilões de bens inservíveis, tais como móveis, equipamentos eletrôni-

cos, veículos de passeio, utensílios hospitalares, entre outros itens. Esses bens não 

possuíam mais condições de uso para a administração municipal, porém ainda 

apresentavam valor de mercado, principalmente para comerciantes. O valor arreca-

dado no leilão, realizado no corrente ano, foi de R$ 126.210,00. Todo montante tem 

sido revertido em melhoria de serviços para atendimento à população e servidores.

Saúde e Valorização do Servidor

Garantir a valorização e qualidade de vida dos servidores municipais é um dos 

projetos intersetoriais do Planejamento Estratégico da Prefeitura de Aracaju. Neste 

sentido, a Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog) 

realizou durante o ano de 2022 exames periódicos dos profissionais que atuam na 

Secretaria, na Escola de  Governo e Administração Pública (Esgap) e no Instituto de 

Previdência do Município de Aracaju (AjuPrev). 

A ação realizada atende ao que preconiza o Ministério do Trabalho e da Previdência 
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(MTP), por meio da Norma Regulamentadora n º07, também chamada de NR–7, cujo 

objetivo é preservar a saúde do trabalhador em relação aos riscos ocupacionais, a 

partir de avaliação de riscos do seu local de lotação. A NR-7 também estabelece 

diretrizes e requisitos para a realização de exames médicos ocupacionais, além de 

parâmetros para a elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional (PCMSO), no sentido de promover e preservar a saúde dos servidores 

que atuam em organizações e órgãos públicos da administração direta e indireta nas 

esferas federal, estadual e municipal, bem como aos órgãos dos poderes legislativo e 

judiciário e ao Ministério Público.

Reajuste Salarial – Negociação Sindical

No primeiro semestre de 2022, através da Comissão de Negociações, instituída pelo 

prefeito Edvaldo Nogueira para estabelecer um canal aberto de comunicação e 

estreitar a relação entre a gestão e os servidores, foram realizadas reuniões de 

diálogo junto às entidades de classe dos servidores públicos municipais. As reuniões 

realizadas ensejaram diversos debates de assuntos de grande relevância a todas as 

categorias de servidores municipais, como a revisão salarial. Foi definido um aumento 

de 5% para todos os servidores públicos, o qual foi concedido de maneira linear e 

contemplou ativos, aposentados, pensionistas, temporários e cargos em comissão. 

Além disso, para os profissionais do Magistério, foi criada uma gratificação especial, 

com aumento de 53% a 98% nos vencimentos. Para os servidores da Saúde, houve um 

novo aumento de 5% em outubro.

Após aprovação da Câmara Municipal de Aracaju, o reajuste linear foi pago no dia 20 

de maio a todo o funcionalismo municipal, já com o retroativo de abril, e, para os 

profissionais da Educação, retroativo a janeiro. O reajuste salarial representou um 

impacto anual de R$ 145 milhões.

Implantação do Sistema de Gestão de RH e Folha de Pagamento

A ferramenta usada atualmente para gerenciamento e processamento da folha de 

Relatório de Gestão 2022

pagamento é de tecnologia obsoleta e com segurança limitada, demandando que a 

folha seja feita dependendo ainda de muitos procedimentos manuais, incluindo 

novas diretrizes que precisem ser inseridas a cada mês. 

A nova solução, prevista para estar 100% implantada ainda no 1º semestre de 2023, 

dará mais agilidade, transparência e segurança ao processamento da folha, permitin-

do projeções, auditorias e a otimização dos processos. Além disso, a nova ferramenta 

vai gerenciar a folha e também permitir o gerenciamento do RH, dando à gestão 

municipal uma postura mais proativa em relação ao servidor. Com a implantação do 

novo sistema, a Prefeitura poderá fazer o acompanhamento da vida funcional dos 

servidores, de maneira mais estreita, gerando benefícios para o servidor e para o 

município. 

Participação Popular

A gestão acredita e incentiva a participação popular na administração municipal. 

Sendo assim, para aproximar ainda mais a Prefeitura de Aracaju dos cidadãos do 

município, a Seplog realizou consulta pública para a elaboração do Projeto de Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (PLDO) e do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 

2023. A consulta é mais uma ferramenta de transparência na condução da adminis-

tração da cidade, e através dela os cidadãos tiveram a oportunidade de contribuir com 

sugestões para ações, obras, programas e projetos prioritários para as diversas 

localidades da capital.

Abertura de Empresas

Os investimentos realizados pela Prefeitura de Aracaju para assegurar a desburocra-

tização e agilidade nos processos necessários para empreender têm feito a cidade se 

destacar nacionalmente no ranking de maior celeridade para abertura de empresas, 

segundo o Mapa das Empresas do Governo Federal. 

A Prefeitura também avançou no setor com a regulamentação da Lei de Liberdade 



Econômica, a partir de convênios com a Junta Comercial de Sergipe (Jucese) e da 

adesão pioneira à Nota Fiscal de Serviço eletrônica de padrão nacional. 

Em 2022, Aracaju apresenta um tempo médio de abertura de empresas de 9,15 

horas, sendo que a meta estabelecida é de 18 horas. Já no mês de outubro, atingiu um 

tempo de abertura total de 6 horas, apresentando uma redução de 65% em relação a 

outubro 2022. No mês de outubro de 2022, Aracaju ficou em 3º Lugar, com 6 horas, 

entre as capitais do Nordeste, atrás apenas de Maceió/AL, com 5,3 horas; e Recife/PE, 

com 3,8 horas. Quanto ao ranking nacional das capitais, Aracaju ficou em 3º lugar, com 

5 horas, somente atrás de Recife, 2,7 horas; e Rio de Janeiro, 0,1 hora.

Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

Ciente da importância do tratamento e da proteção de dados pessoais, a Prefeitura 

Municipal de Aracaju instituiu a Política de Proteção de Dados Pessoais do Município. 

O Decreto nº 6.894/2022 foi publicado na edição nº 4.971 do Diário Oficial do 

Município de 22 de setembro de 2022.

Com a publicação, o município se adequa à Lei Federal n.º 13.709/2018, Lei Geral de 

Proteção de Dados (LGPD), que dispõe sobre o tratamento de informações pessoais 

com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o 

livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. O decreto estabelece 

diretrizes, princípios e responsabilidades dos órgãos e entidades.

O trabalho, que terá cerca de 24 meses de duração, será dividido em cinco etapas: 

Planejamento Inicial, Mapeamento do Tratamento dos dados, Análise de Adequação, 

Criação do Programa de Conformidade e Implementação do Programa de 

Conformidade. O planejamento e execução da LGPD no município estão sendo 

realizados com a consultoria de empresa especializada, vencedora do Pregão 

Eletrônico nº 64/2022.

A meta da LGPD é proteger o cidadão do uso inadequado ou ilícito de seus dados 

pessoais e dos possíveis vazamentos de informação.

Investimento para Infraestrutura de TI 

Com a Rima alcançando 100% dos pontos de presença da Prefeitura (escolas, unida-

des de saúde, equipamentos de assistência social, e todas as unidades ligadas à 

administração), é possível unificar a infraestrutura de TI e centralizá-la em um alicerce 

que sirva de base para os demais projetos que demandem infraestrutura de tecnolo-

gia da informação.

O projeto consiste na implementação de uma nuvem privada, a partir da instalação de 

duas unidades de Datacenter Pré-fabricado Outdoor (contêiner), em regime turnkey 

(entregue pronto para uso) com uma estrutura de hardware hiperconvergente (HCI) 

em cluster, entregando uma capacidade de armazenamento e processamento pelo 

menos três vezes maior que toda a capacidade atual (somados os recursos de todos 

os órgãos). Eles estarão ligados por dois enlaces de fibra ótica dedicados (o que 

significa que serão redundantes, dando mais segurança ao processo pois, se um parar 

de funcionar, o outro estará ativo para dar sustentação sem qualquer interrupção). 

Além disso, os datacenters contarão com tecnologia de ponta para garantir a disponi-

bilidade de energia elétrica, e terão dois grupos geradores cada, além de equipamen-

tos de ponta de prevenção a incêndio, sistema redundante de refrigeração em cada 

unidade, controle de acesso com dupla abordagem (biometria e senha) e monitora-

mento interno e externo, 24 horas, todos os dias. 

Essa estrutura estará disponível, a partir de março de 2023, para ser compartilhada 

virtualmente por todos os órgãos da Prefeitura. Ou seja, toda a infraestrutura de 

processamento e armazenamento demandada pelos órgãos estará centralizada nos 

datacenters, interligada e funcionando para dar suporte aos projetos específicos de 

cada secretaria. Isso vai permitir que as secretarias tenham mais segurança e 
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disponibilidade para dar andamento aos seus projetos específicos, sem a preocupa-

ção com a infraestrutura de processamento e armazenamento. 

Novo Contrato de Telefonia e Comunicação de Dados

O atual contrato de telefonia não se utiliza da estrutura de fibra ótica que a Prefeitura 

possui. Agora, usando a infraestrutura da Rima, o novo contrato, que está em 

implantação, dispõe de recursos mais modernos e com mais tecnologia, oferecendo 

um serviço melhor e apresentando uma redução de cerca de 40% no custo com 

telefonia. 

Segurança de TI

A Prefeitura investia em segurança de TI de forma limitada, deixando os sistemas 

vulneráveis e suscetíveis a possíveis invasões. O novo projeto prevê uma ampliação 

adequada dessa segurança, garantindo mais proteção contra ataques internos e 

externos, que têm sido cada vez mais comuns no mundo. 

Atualmente, todo o Centro Administrativo e, consequentemente, as secretarias e 

órgãos situados nele, já possuem os ativos de segurança de TI. A Prefeitura, através 

da Seplog, já fez os investimentos para o Centro Administrativo e Rima, e já possui o 

cronograma de implantação das ferramentas de gerenciamento compartilhado de 

segurança de TI. 

Além disso, o projeto também prevê a segurança nas redes wi-fi indoor e outdoor, o 

que significa que, caso algum usuário externo acesse essas redes em algum ponto de 

acesso, a segurança será garantida e ele não representará vulnerabilidade.

Implantação da Plataforma de Colaboração Google Workspace

Para melhorar os serviços desenvolvidos internamente pela Prefeitura de Aracaju, 

está sendo implantada a plataforma de colaboração Google Workspace. Atualmente, 

o gerenciador de e-mails utilizado institucionalmente possui ferramentas, capacida-

de de armazenamento e funções limitadas, além da baixa segurança. Com a nova 

plataforma de colaboração, todos os e-mails passam a ser suportados através do 

Gmail (porém, mantendo o domínio @aracaju.se.gov.br). 

Entre os principais benefícios do Google Workspace estão a melhoria no serviço de e-

mails, padronização das ferramentas de escritório utilizadas e compartilhadas 

(planilha de cálculo, editor de textos e de apresentações (slide), plataforma única de 

videoconferência, além de espaço de armazenamento individual seguro em nuvem. 
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