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GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade – 
SEDURBS 

 

RELATÓRIO GESTÃO 

 

Em 28 de dezembro de 2018, a Lei n° 8.946 publicada no Diário Oficial de Sergipe, 

que dispõe de uma nova estrutura básica da Administração Pública Estadual do Poder 

Executivo institui a unificação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos 

Hídricos com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, ficando a 

partir desta data intitulada como Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e 

Sustentabilidade- SEDURBS. 

Compete à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade – 

SEDURBS, o planejamento, a organização, a coordenação, a regulação e o controle das ações 

referentes à política estadual de infraestrutura, meio ambiente, transportes e obras públicas; a 

política estadual de desenvolvimento urbano; as políticas setoriais de habitação e saneamento 

básico e ambiental; a política de incentivo à habitação popular e saneamento; o planejamento, 

regulação, normatização e gestão da aplicação de recursos em políticas de desenvolvimento 

urbano, urbanização, habitação, saneamento básico e ambiental; a participação na formulação 

das diretrizes gerais para conservação dos sistemas urbanos de água e para a adoção de bacias 

hidrográficas como unidades básicas do planejamento e gestão do saneamento; a coordenação 

e auxílio no desenvolvimento das ações de interesse das Regiões Metropolitanas; a 

formulação e a gestão de políticas estaduais de governo relativas ao meio ambiente, recursos 

hídricos e educação ambiental; a preservação, conservação e restauração de processos 

ecológicos; a preservação da diversidade e da integridade do patrimônio genético do Estado; a 

preservação, conservação e utilização sustentável de ecossistemas, biodiversidade e florestas; 

o zoneamento ecológico-econômico; a formulação e a gestão de política setorial da destinação 

dos resíduos sólidos, urbanos e industriais; a revitalização de bacias hidrográficas; a 

formulação e a gestão de políticas para a integração do meio ambiente, da produção e do 

consumo; a proposição de estratégias, mecanismos e instrumentos econômicos e sociais para a 
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melhoria da qualidade ambiental e do uso sustentável dos recursos naturais; bem como outras 

atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos das respectivas normas 

legais e/ou regulamentares. 

 

VINCULADAS À SEDURBS 

 

Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas – CEHOP 

Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER 

Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO 

Administração Estadual do Meio Ambiente - ADEMA 

 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 

URBANO E SUSTENTABILIDADE 

 

 

MISSÃO 

Assegurar ao cidadão o cumprimento das políticas públicas de infraestrutura, 

desenvolvimento urbano, formular e executar políticas de gestão ambiental do Governo, 

através da gestão de qualidade das ações dos órgãos vinculados, promovendo o 

desenvolvimento ecologicamente equilibrado de forma integrada, garantindo a proteção dos 

recursos naturais e contribuindo para o desenvolvimento e o bem-estar para as presentes e 

futuras gerações. 

 

VISÃO 

Ser referência nacional na gestão de qualidade das ações de infraestrutura e na 

excelência da prestação dos serviços, consolidar o sistema estadual de meio ambiente com 

gestão compartilhada, participação e controle social privilegiando a ética, a transparência e a 

participação social. 

 

VALORES  

� Gestão Participativa 
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� Ética 

� Transparência 

� Gestão de Qualidade 
� Eficiência  
� Agilidade com Segurança  
� Responsabilidade Social e Ambiental 
� Comprometimento com a sociedade e os resultados 
� Meio ambiente equilibrado 

� Valorização Profissional 

� Desenvolvimento Sustentável 

� Responsabilidade Social 

 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
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OBRAS EM DESTAQUE – SEDURBS 2019 

 

 

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade executou no 

ano de 2019, um total de 31 (trinta e uma) obras concluídas e 38 (trinta e oito) encontram-se 

em andamento no Estado, totalizando um valor de R$ 100.926.432,69 (cem milhões 

novecentos e vinte e seis mil quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos). 

Além de diversas ações voltadas ao meio ambiente, executados pela Superintendência de 

Recursos Hidricos e Meio Ambiente. 

As obras beneficiaram a população em diversas áreas como: 

• Educação – Este ano, foram concluídas 2 (duas) escolas, sendo 1(uma) 

em Santa Rosa de Lima e outra em Indiaroba. Em Aracaju foi entregue o Centro 

Comunitário. Em Santa Luzia do Itanhy o Governo do Estado por meio da SEDURBS 

tem em andamento a construção de um centro comunitário. Essas obras totalizam o 

valor de R$ 2.070.579,52 (dois milhões setenta mil quinhentos e setenta e nove 

reais e cinquenta e dois centavos), valores estes originados das Fontes de Recurso 

Sergipe Cidades e Proinvest. 

• Pavimentação – Foram realizadas as pavimentações em vários 

municípios por todo o Estado, como: Malhada dos Bois, Poço Redondo, Indiaroba, 

Arauá, Barra dos Coqueiros, Feira Nova, São Cristovão, Simão Dias, Santa Rosa de 

Lima, Lagarto, Riachão do Dantas, Aquidabã, Divina Pastora, Itabaianinha, Malhador, 

Nossa Senhora da Glória, Pedrinhas, Umbaúba, Porto da Folha, Aracaju e Santo 

Amaro, serviços que totalizam o valor de R$ 17.143.518,23 (dezessete milhões cento 

e quarenta e três mil quinhentos e dezoito reais e cinto e três centavos), valores 

estes originados das Fontes de Recurso Sergipe Cidades, Proinvest e Emendas 

Parlamentares. 

• Esporte – Em Carira, Siriri, Pinhão, Santa Rosa de Lima e Itabaianinha 

foram concluídos 5 (cinco) respectivamente ginásios de esporte, totalizando um 

investimento nessa área que corresponde a R$ 2.835.593,97 (dois milhões oitocentos 

e trinta e cinco mil quinhentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos), 

valores estes originados das Fontes de Recurso Sergipe Cidades, Proinvest. 

• Social – Encontram-se em andamento a construção de 2 (dois) 

mercados municipais, 1 (um) em Pacatuba e outro em Macambira. Já no município de 

Simão Dias, o Governo do Estado através da SEDURBS concluiu 1 (uma) Praça, e em 
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Santa Rosa de Lima, 1 (um) clube social. Na cidade de Aracaju, são realizadas de 

forma contínua a manutenção e conservação da Orla de Atalaia, totalizando o valor de 

R$ 5.010.390,39 (cinco milhões dez mil quinhentos e noventa reais e trinta e nove 

centavos), valores estes originados das Fontes de Recurso Sergipe Cidades, Proinvest. 

• Mobilidade Urbana – Com vista a melhorar a Mobilidade Urbana foi 

construído o Terminal Rodoviário Intermunicipal em Santo Amaro das Brotas, 

investimento que totaliza o valor de R$ 238.519,01 (duzentos e trinta e oito 

quinhentos e dezenove reais e um centavo), valores estes originados da Fonte de 

Recurso Proinvest. 

As obras aqui destacadas são demandas do Governo do Estado realizadas através da 

SEDURBS e suas vinculadas que visam beneficiar a população Sergipana. Dentre as várias 

obras e ações executadas por esta Secretaria algumas merecem destaque no ano de 2019: 

� Rodovia Cruz das Graças em Nossa Senhora Aparecida  

A estrada que era de terra, deu lugar a uma rodovia asfaltada, bem estruturada, larga, 

beneficiando os moradores da região do Povoado Cruz das Graças, em Nossa Senhora 

Aparecida, a 96 km de Aracaju, interliga o povoado à Rodovia SE-175, atendendo aos 

pedidos da população.  

O DER realizou obra na rodovia estadual, cujo acesso se dá no km 8,5 da SE-175, 4 

km após o município de Ribeirópolis, foram executadas pela Secretaria do Estado do 

Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (SEDURBS), tendo o Departamento Estadual de 

Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER) como órgão fcalizador, já modificou a rotina do 

povoado com o maior número de habitantes e onde a história de Nossa Senhora Aparecida 

teve início. 

A rodovia ganhou o nome do primeiro prefeito do município, Manoel Perciliano dos 

Santos. Os investimentos foram de R$ 3.716.131,64, do Governo Federal, provenientes da 

Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (Cide) e segue o novo padrão das 

rodovias estaduais, tendo 30 metros de faixa de domínio, sendo nove metros de pista de 

rolamento simples e acostamento em ambos os lados, sinalização vertical e horizontal. 

� Rodovia de acesso à Prainha da Adutora em Telha  

Foi realizada a pavimentação asfáltica do acesso à Prainha, com recursos do 

Proinveste, no valor total de R$ 1.154.901,04. O trecho de 800 metros de extensão e 7 (sete) 

metros de largura conta com calçadas nas laterais e aplicação de brita graduada entre o 
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término da pavimentação e o complexo de bares e restaurantes às margens do rio São 

Francisco. 

� Rodovia Frei Paulo / Povoado Serra Redonda  

A SEDURBS juntamente com o DER investiu um total de R$ 5.903.424,82, (cinco 

milhões novecentos e três mil quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos), 

oriundos do Programa de Apoio ao Investimento dos Estados (Proinveste), pavimentou de 

4,47 km de extensão no município de Serra Redonda, tendo início na bifurcação com a BR 

235 na saída da cidade, no sentido ao município de Carira e termina no povoado. 

Importante investimento para o Território Agreste Central, a nova rodovia não 

apenas beneficiou os moradores da sede municipal e do Povoado Serra Redonda, mas 

sobretudo, facilitou a mobilidade de centenas de pessoas que por ela trafegam diariamente, 

uma vez que é utilizada como atalho para o Povoado Alagadiço, e também para os povoados 

Ranchinho em Ribeirópolis, Oiteiro da flor em Itabaiana e Cruz das Graças em Nossa Senhora 

Aparecida, encurtando assim a distância entre algumas regiões e até as sedes dos municípios 

vizinhos. 

� Rodovia Nossa Senhora de Lourdes / Povoado Escurial  

Construída pelo Governo de Sergipe por meio da Secretaria Estadual do 

Desenvolvimento e Sustentabilidade (SEDURBS), tendo o Departamento Estadual de 

Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), como órgão executor, a rodovia tem início na 

SE-200, liga Brejo Grande a Canindé de São Francisco com 13,4 km de extensão, atendendo 

ao padrão estabelecido nas novas estradas estaduais, com nove metros de largura, sendo seis 

de pista de rolamento e três de acostamento, sistema de drenagem pluvial, sinalização 

horizontal e vertical e implantação de quebra-molas nos perímetros urbanos atravessados pela 

via nos povoados Carro Quebrado e Pedra Furadaterminando, no Povoado Escurial, às 

margens do Rio São Francisco. 

Totalizando um investimento de R$ 15.322.894,68, (quinze milhões trezentos e vinte 

e dois mil oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos) oriundos do Governo 

Federal, através dos recursos da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE), 

a rodovia estadual contribuirá significativamente para o escoamento da produção de carne, 

leite e milho, bem como, fomentará o turismo no povoado agraciado pelo contorno do Rio 

São Francisco. 
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� Reforma do SAC do ITPS  

Foi realizada a reforma na sede do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de 

Sergipe (ITPS) – Órgão Delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia (Inmetro). A reforma beneficiou não apenas aos colaboradores que exercem suas 

atividades, mas também para o público que é atendido nesses órgãos. O investimento total 

dessa reforma foi equivalente a R$ 284.389,01, oriundos do Governo Federal, por meio do 

Imetro. A obra teve revitalização da fachada, modernização das dependências (incluindo as 

salas da Gerência de Metrologia), ampliação do estacionamento externo e criação de novas 

vagas no estacionamento interno com cobertura em polietileno, além de construção de casa de 

lixo, totalizando 365m² de área da reforma e 210m² de área de ampliação. 

� Reforma e ampliação do Colégio Atheneu Sergipense  

A reforma e ampliação do Colégio Atheneu Sergipense realizada pelo Governo de 

Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade 

(SEDURBS) e com execução da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas 

(CEHOP), é uma das unidades escolares mais modernas do Brasil.  

A reforma beneficia cerca 910 estudantes que contarão com 25 salas de aula 

modernas e climatizadas, seis salas para laboratórios com duas salas de informática, 

laboratórios de química, física, biologia e linguagens, refeitórios, salas do grêmio estudantil, 

além de áreas de lazer externas e internas, e dos espaços destinados às salas de multimídia e 

comitê pedagógico. 

Foram investidos em uma área do terreno de 12.215,00m², contando com 6.854,00 

m² de área construída, o montante de R$ 9.352.302,00 milhões, sendo que R$ 6. 

600.000 milhões foram do Bando do Estado de Sergipe (Banese).  

O colégio histórico no estado de Sergipe, agora atende as normas de acessibilidade.  

As rampas de acesso dos pavimentos foram recuperadas. Além disso, foi construídas uma 

nova rampa coberta de acesso ao refeitório, uma escada coberta de acesso aos pavimentos 

superiores, os banheiros foram adaptados para às pessoas com mobilidade reduzida, além 

disso, foi implantado elevador que atende aos dois pavimentos superiores, mapas e piso tátil, 

visando melhorar a acessibilidade. O auditório que ficava no segundo pavimento, foi 

realocado para o térreo.  
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� Construção do Instituto Médico Legal – IML (1ª Etapa)  

Localizada na Avenida J, no Povoado Taiçoca de Fora, em Nossa Senhora do 

Socorro, nas proximidades do Presídio Feminino, a aproximadamente 15 km de Aracaju, a 

intervenção recebe investimentos de R$10.494.091,20 do Programa de Apoio ao Investimento 

dos Estados (Proinveste) e seu projeto tomou como referência os IML’s mais modernos do 

Brasil, atendendo as normas de segurança e saúde e que resultou em um edifício moderno. 

Projetada com um conceito contemporâneo condizente com a necessidade a que se destina, a 

nova sede do IML terá 2.500,00 m² de área construída em um terreno de 17.400,00 m², sendo 

dividido em dois blocos de dependências essenciais, todos interligados por uma passarela 

elevada. O primeiro composto por recepção, sala de necrópsia, laboratório, sala médica, 

geladeiras, incinerador, ossário, sala de podres, vestiários, copa, lavanderia, dormitórios para 

funcionários e três velatórios. Já o segundo, contará com recepção, salas para sexólogo, 

assistente social, odontologia, raios-X, reuniões, arquivo informativo, copa, administração, 

secretaria, diretoria, coordenadoria, sanitários, além de quatro salas médicas e mais quatro de 

espera. Essa estrutura ampliou o número de salas, consultórios e dependências, e a capacidade 

no atendimento, reduzindo o tempo de espera da população que busca os serviços ofertados 

pelo órgão. 

� Reforma do Ginásio de Esportes de Carira  

Com um investimento de R$1.476.373,43, a população de Carira recebeu o Ginásio 

de Esportes José Rodrigues Irmão (Zé Barraca), o novo ginásio possui arquibancadas, quadra 

(área de jogos), vestiário masculino e feminino, banheiro para pessoas com mobilidade 

reduzida, lanchonete e sala dos árbitros e capacidade para 400 pessoas. 

� Reforma do Ginásio de Esportes de Siriri 

No município de Siriri, no Leste Sergipano, a reforma do Ginásio de Esporte 

Abelardo Vieira de Menezes já é uma realidade. Com 2.153,00m² de área construída, o espaço 

terá também capacidade para 400 pessoas e segue o mesmo padrão do que será entregue em 

Carira, conta com um vasto estacionamento e os itens de acessibilidade. 

� Construção do Ginásio de Esportes no Povoado Cana Brava em 

Santa Rosa de Lima 

Com investimentos de R$ 921.188,07, o povoado Cana Brava, em Santa Rosa de 

Lima, no Leste Sergipano, recebeu o primeiro Ginásio de Esportes do local. A construção do 

Ginásio de Esportes Manoel Barreto de Almeida (Neca) tem como finalidade proporcionar as 
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práticas esportivas, oferecendo melhores condições à qualidade de vida da população em um 

espaço bem equipado, que atende todas as normas vigentes. 

Com capacidade para 200 pessoas, e área total de 2.300,00m², o ginásio possui 

equipamentos de esporte: um conjunto para futsal, um conjunto para vôlei e um conjunto para 

basquete. O espaço tem arquibancada, área de jogos, vestiário masculino e feminino e 

banheiro para pessoas com dificuldade de locomoção. A estrutura tem revestimento cerâmico, 

pavimentação em alta resistência, piso em concreto, grama e paisagismo, cobertura em telha 

de alumínio. 

� Reforma do Ginásio de Esportes de Itabaianinha 

O ginásio recebeu investimentos no valor de R$ 1.124.176,08, oriundos do Programa 

de Apoio ao Investimento dos Estados (Proinveste). A revitalização correspondeu a pintura 

geral do Ginásio, além de instalação de piso vinílico (1049,180m²), cobertura em telha de 

fibrocimento (2.159,80 m²); recuperação das instalações elétricas; recuperação de vestiários e 

banheiros;  acessibilidade (dois W.C., espaço para pessoas em cadeira de rodas e rampa para 

pessoas com deficiência); troca de revestimento dos pisos e paredes (cantina, W.C., vestiários, 

sala de aquecimento).  

� Reforma da Praça Lucila Macedo Déda em Simão Dias 

O governo do Estado entregou a reforma da Praça Lucila Macedo Déda, em Simão 

Dias, um investimento de R$ 362.462,42. A obra contemplou a pavimentação do passeio em 

piso intertravado, estacionamento com pavimentação em paralelepípedo, meio-fio, quiosques 

cobertos e área verde, iluminação, playground, espaço cultural com anfiteatro e arquibancada, 

bancos, lixeiras e rampas de acessibilidade. 

� Urbanização e pavimentação asfáltica da nova entrada de São 

Domingos  

Em São Domingos, foi realizada a pavimentação asfáltica. A obra da nova 

entrada do município, a rotatória que fica na Avenida Pedro Álvares da Silva. 

A antiga estrada ganhou 1.330 metros de pavimentação asfáltica, duas pistas de 

rolamento, cada uma com seis metros de largura, dois passeios, 1.50m, canteiro central, 

ciclovia, sinalização vertical e horizontal urbanização e 38 postes com iluminação em LED. A 

obra contou com investimentos de R$ 2.500.000,00. 
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� Pavimentação asfáltica em Canindé de São Francisco  

Com investimentos de R$ 722.829,52, oriundos do Proinveste, a pavimentação 

asfáltica realizada pelo Governo do Estado no município compreendeu 12 vias. São elas: Rua 

Rosalvo Marinho Dos Santos; Rua José Rosa; Rua Tucanos; Trav. Roque Araújo Rios; Rua 

Moacir Soares Da Mota; Rua Rui Barbosa; Rua Antônio Vieira De Souza; Rua Manoel 

Caetano De Sá; Rua Epitácio Pereira Alves; Rua Maria Lúcia Rodrigues; Travessa Jose Rosa; 

e Rua Antônio Carlos Valadares. 

� Pavimentação Granítica em 14 Povoados de Itabaianinha  

Com recursos oriundos do Programa de Apoio ao Investimento dos Estados 

(Proinveste) a obra foi dividida em dois contratos que beneficiam centenas de famílias em 14 

localidades. O primeiro recebeu investimentos na ordem de R$ 1.492.674,87 e corresponde a 

19.841,52m² de pavimentação em paralelepípedo dos povoados Ilha do Jorge, Jardim, Lages, 

Matadouro, Muquém, Saco da Rainha e Travessão. 

No segundo contrato, os investimentos são de R$ 1.428.191,35 sendo implantados 

19.022,01m² de pavimentação nos povoados Aldeia, Barro Preto, Mumbaça, Poxica, Sapé, 

Tabela e Vermelho, perfazendo o valor total da obra em R$ 2.920.866,22 (dois milhões 

novecentos e vinte mil oitocentos e sessenta e seis e vinte e dois). 

� Pavimentação asfáltica em 107 logradouros em Nossa Senhora do 

Socorro (DER) 

O governo do Estado realiza uma extensa obra de pavimentação asfáltica de vias do 

município de Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju. Ao todo, as obras abrangem 107 

logradouros, localizados no Conjunto João Alves, Fernando Collor, além de vias na sede do 

município e também na rodovia SE-090, totalizando R$ 5.990.703,87 em investimentos. 

No Conjunto João Alves, estão sendo contempladas 51 vias. São elas as avenidas: A, 

B, C, D, E, F, G, H, K. Também receberão melhorias as ruas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13-A, 13-B, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24. E ainda, as travessas: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 

12, 13-A, 13-B, 17-A, 17-B, 19, 20, 21, 21-B, 23, 24. 

No Conjunto Fernando Collor, a pavimentação asfáltica será feita em 56 vias do 

Conjunto, o que corresponderá a um investimento de R$ 2.533.167,73. Serão contempladas as 

ruas: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Assim como, as travessas: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 
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14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 35. Serão 9,91 km de extensão e 79.042,00m² de área 

asfaltada. 

Na sede de Socorro, para a restauração com melhoramento e alargamento da 

pavimentação asfáltica do segmento da rodovia SE-090, no trecho do entroncamento da BR-

101, serão investidos R$ 1.126.117,37. São 850 metros de pavimentação em uma área de 

7.200m².  

O valor total de investimentos autorizados em Socorro para a sede e para o Fernando 

Collor é de R$ 3.659.285,10. A pavimentação asfáltica se estenderá por 12 quilômetros, 

perfazendo uma área total de 72.000 m². 

 

� Construção do CEASA de Itabaiana (CEHOP E SEDURBS) 

O Governo do Estado, construiu este ano, uma das maiores centrais de abastecimento 

de Sergipe.  

A construção do Ceasa de Itabaina, obra que totalizou o investimentos no valor de 

R$ 30.689.968,93, (recursos oriundos do PROINVEST. O Governo de Sergipe, por meio da 

parceria entre a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade 

(SEDURBS) e a Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (Cehop), deu celeridade 

à construção da Ceasa de Itabaiana. O empreendimento terá uma área construída de 10.652,58 

m², com três blocos, uma praça de alimentação e estacionamento para carga e descarga. Além 

de atender a um anseio da população, em especial os comerciantes, a obra modificará para 

melhor os rumos da economia na região. 

� Implantação do novo sistema de irrigação localizada nos perímetros 

Jacarecica I e Gov. João Alves Filho (Poção da Ribeira) 

Com um investimento de recursos em 2019 da ordem de R$5,8 milhões e com 

previsão para conclusão em Fev/2020.  Essa ação, considerada obra pelas diretrizes do Banco 

Mundial, teve início em Mar/2018 e o investimento total é da ordem de R$14,3 milhões, para 

a troca e adição de novos equipamentos. O novo sistema visa modernizar e regularizar o 

consumo de água de irrigação nos lotes agrícolas, os perímetros irrigados Jacarecica I e da 

Ribeira. Com o novo sistema será possível também uma maior economia de água e energia 

elétrica.  

 

 



12 
 

� Reforma dos escritórios dos perímetros Jacarecica I e II e Gov. 

João Alves Filho (Poção da Ribeira) e das diretorias técnicas da Cohidro 

 Concluída em Março do corrente exercício, tendo sido gasto em 2019,  R$583 mil. 

Essa obra foi iniciada em Jul/2018 e o total de investimento foi de R$1,8 milhões.  

� Execução da 1ª Etapa do Sistema de Drenagem Pluvial de Itabaiana 

(Microdrenagem) e da 2ª Etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário de 

Itabaiana. 

O investimento total dessa obra é de R$18,5 milhões dos quais já foram pagos no 

corrente exercício R$12,1 milhões. A previsão de encerramento dessa obra é Abril/2020.  

As obras já estão com cerca de 30% dos serviços executados, e toda a área central, 

onde os sistemas de esgotamento sanitário e drenagem pluvial estão sendo construídos, 

deixará de ser afetada com os históricos alagamentos. Os relatos de moradores apontam que 

as chuvas deste ano já não provocaram inundações. Com isso, não só quem reside, mas 

também quem tem negócios na região já sente um alívio diante dos prejuízos acumulados ao 

longo dos anos. 

� Execução da 1ª Etapa do Sistema de Drenagem Pluvial de Itabaiana 

(Macrodrenagem) 

Cujo investimento contratado é da ordem de R$19,6 milhões, dos quais já foram 

pagos no corrente exercício, R$9,6 milhões. 

Essas duas últimas obras fazem parte do orçamento da DESO. A SEDURBS 

transfere os recursos financeiros através da UAPAS/SERHMA como participação acionária 

do Governo na Companhia. 

 

AÇÕES EMERGÊNCIAIS – SEDURBS 2019 
 

No ano de 2019, o Estado de Sergipe foi surpreendido com o surgimento de substância 

oleosa no litoral do Nordeste. Preocupados com o impacto que o vazamento poderia gerar no 

meio ambiente, turismo e economia do nosso Estado, o Governo do Estado tomou medidas de 

imediato a fim de diminuir os impactos provocados pelo vazamento, e ainda buscou medidas 

judiciais para a identificar os responsáveis. Instituiu assim um Gabinete de Crise, na 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), em que foram adotadas 

medidas pelo Executivo Estadual durante surgimento da substância oleosa no litoral do 

Nordeste, sendo realizadas coletas e monitoramentos da qualidade do pescado, com 
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envolvimento dos órgãos públicos estaduais Secretaria de Estado da Agricultura 

Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), Coordenadoria de Vigilância em Saúde 

(Covisa-SE), Instituto Tecnológico de Pesquisas do Estado de Sergipe, (IPTS) e diversos 

laboratórios do estado. Este monitoramento é feito periodicamente para fornecer um parecer 

preventivo para avaliação da qualidade do pescado para consumo pescado, visando a 

preservação da saúde e segurança da população. 

Além disso, no que se refere a balneabilidade ao longo do ano de 2019 foi realizada a 

análise da água, periodicamente pela Administração Estadual de Meio Ambiente (Adema) 

vinculada a SEDURBS. Todas as medidas foram divulgadas de forma massiva na imprensa a 

fim de que a população tivesse acesso as informações importantes para sua segurança dando 

transparência a todas as medidas adotadas pelo Estado. 

SUPERINTENDÊNCIA  EXECUTIVA -  SUPEX 

OBRAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO 2019 

 
� PAVIMENTAÇÃO - AÇÕES: 980 E 967 

 

O Governo do Estado através da SEDURBS concluiu pavimentações em 15 

municípios Sergipanos, dentre eles: Lagarto, Riachão do Dantas, Aquidabã, Divina 

Pastora, Feira Nova, Itabaianinha, Malhador, Nossa Senhora da Glória, Pedrinhas, 

Santa Rosa de Lima, Simão Dias, Umbaúba, Porto da Folha, Aracaju, Santo Amaro. 

Além disso, encontra-se em andamento as obras de pavimentação em 09 municípios 

sergipanos, Malhada dos Bois, Poço Redondo, Indiaroba, Arauá, Barra dos Coqueiros, 

Feira Nova, São Cristóvão, Simão Dias e Santo Rosa de Lima. Os recursos investidos 

são oriundos de Emendas (R$ 2.602.927,23), Sergipe Cidades (R$ 650.264,17) e 

Proinvest (13.890.326,83).  

� CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO - AÇÕES: 2269 E 2270 

 

Foram construídos 05 Ginásios Poliesportivos, beneficiando a população dos 

municípios de Carira, Siriri, Pinhão, Santa Rosa de Lima, Itabaianinha. Os recursos 

investidos foram oriundos do Programa Sergipe Cidades equivalendo um total de R$ 

1.767.717,75 e Proinvest R$ 1.067.876,22. 
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� CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - AÇÃO: 2060 

 

O Governo do Estado através da SEDURBS construiu duas escolas, com 

recursos oriundos do Sergipe Cidades (1.259.303,52) e do Proinvest (468.907,40). 

Beneficiando os alunos dos municípios de Santa Rosa de Lima e Indiaroba. 

� CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO - AÇÃO: 2059 

O Governo do Estado com vistas a fomentar o lazer e a interação da 

população de Aracaju, construiu um Centro Comunitário, com recursos do Proinvest, 

que totalizam o valor de R$ 202.615,18. Além disso, encontra-se em andamento a obra 

do Centro Comunitário do município de Santa Luzia do Itanhy com previsão para ser 

finalizada em dezembro de 2019, sendo executadas com recursos do SERGIPE 

CIDADES no total de R$ 139.753,42.  

 
� CONSTRUÇÃO DE MERCADO - AÇÃO: 2059 

Estão em andamento à construção de 02 Mercados Municipais, que 

contribuirão para o desenvolvimento da economia das Cidades de Pacatuba e 

Macambira, obras que estão sendo executadas com recursos do Sergipe Cidades tendo 

sido investido um total de R$ 1.865.610,91. O Mercado Municipal de Pacatuba tem 

previsão para ser entregue em maio de 2020, e o de Macambira em março de 2020. 

 
� CONSTRUÇÃO DE PRAÇA - AÇÃO: 961 

O município de Simão Dias foi beneficiado com a construção da Praça Lucila 

Macedo Déda, sendo mais um ponto turístico e de lazer para a população local. Foram 

investidos um total de R$ 343.756,05, de recursos oriundos do PROINVEST. 

  
� CONSTRUÇÃO DE CLUBE SOCIAL - AÇÃO: 521 

Visando fomentar o lazer e a cultura no município de Santa Rosa de Lima, o 

Governo do Estado através da SEDURRBS no ano de 2019 concluiu o Clube Social, 

com recursos oriundos do PROINVEST, totalizando o valor de R$ 657.325,16. 

 
� CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO - AÇÃO: 2062 

Foi concluído no ano de 2019, a obra de reforma e ampliação do terminal 

Rodoviário de Santo Amaro das Brotas. Essa obra proporcionou uma maior 

comodidade, segurança e acessibilidade para a população do município e demais 
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usuários do transporte intermunicipal. Totalizando o investimento de R$ 238.519,01, 

oriundo do PROINVEST. 

 

� REFORMA DA CADETRAL METROPOLITANA - AÇÃO: 521 

Foi concluída no ano de 2019 a 2° Etapa da reforma da Catedral 

Metropolitana do Estado de Sergipe. Uma obra realizada com recurso federal por meio 

de parceria realizada entre o IPHAN e o Governo do Estado. Sendo investido no ano 

de 2019 um total de R$ 275.312,50 (duzentos e setenta e cinco mil trezentos de doze 

reais e cinquenta centavos). 

 

� MANUTENÇÃO DA ORLA DE ATALAIA - AÇÃO: 897 

 
 
 
O Governo do Estado através da SEDURBS realiza de forma contínua a 

manutenção da Orla de Atalaia, espaço de lazer dos Sergipanos e Turístas. São 

investidos um total anual de R$ 1.868.385,73 (um milhão oitocentos e sessenta e oito 

mil trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos), utilizados com serviços 

de paisagismo, recuperação do parque, limpeza, calçamento, iluminação, pintura 

passarelas. 
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EXTENÇÃO M2 QTDE CONTRATADO LIBERADO SALDO

EMENDA 5.969,11 41.061,02 9,00 3.491.001,18 2.602.927,23 888.073,95

SERGIPE 

CIDADE
2.368,50 14.418,00 1,00 1.177.687,32 650.264,17 527.423,15

PROINVESTE 28.948,32 184.921,02 22,00 17.310.179,85 13.890.326,83 3.419.853,02

TOTAL 37.285,93 240.400,04 32,00 21.978.868,35 17.143.518,23 4.835.350,12

OBSERVAÇÕES

SERGIPE 

CIDADE
0,00 1.950,79 4,00 2.136.902,19 1.767.717,75 369.184,44

PROINVESTE 0,00 1.511,86 1,00 1.124.176,08 1.067.876,22 56.299,86

TOTAL 0,00 3.462,65 5,00 3.261.078,27 2.835.593,97 425.484,30

OBSERVAÇÕES

SERGIPE 

CIDADE
0,00 1.600,00 1,00 2.500.274,53 1.259.303,52 1.240.971,01

PROINVESTE 0,00 355,20 1,00 727.704,54 468.907,40 258.797,14

TOTAL 0,00 1.955,20 2,00 3.227.979,07 1.728.210,92 1.499.768,15

OBSERVAÇÕES

SERGIPE 

CIDADE
0,00 205,47 1,00 325.221,49 139.753,42 185.468,07

PROINVESTE 0,00 390,64 1,00 214.605,18 202.615,18 11.990,00

TOTAL 0,00 596,11 2,00 539.826,67 342.368,60 197.458,07

OBSERVAÇÕES

SERGIPE 

CIDADE
0,00 1.963,66 2,00 2.839.538,70 1.865.610,91 973.927,79

TOTAL 0,00 1.963,66 2,00 2.839.538,70 1.865.610,91 973.927,79

OBSERVAÇÕES

PROINVESTE 0,00 2.979,53 1,00 362.462,42 343.756,05 18.706,37

TOTAL 0,00 2.979,53 1,00 362.462,42 343.756,05 18.706,37

OBSERVAÇÕES

PROINVESTE 0,00 736,15 1,00 885.888,73 657.325,16 228.563,57

TOTAL 0,00 736,15 1,00 885.888,73 657.325,16 228.563,57

OBSERVAÇÕES

PROINVESTE 0,00 98,10 1,00 276.030,81 238.519,01 37.511,80

TOTAL 0,00 98,10 1,00 276.030,81 238.519,01 37.511,80

OBSERVAÇÕES

37.285,93 252.191,44 46,00 33.371.673,02 25.154.902,85 8.216.770,17

CENTRO 
COMUNITÁRIO

SERVIÇO PROGRAMA
DADOS DA OBRA VALORES

PAVIMENTAÇÃO

Obras concluídas: 01 município (Santa Rosa de Lima).

TERMINAL 
RODOVIÁRIO

Obras concluídas: 01 município (Santo Amaro das Brotas).

TOTAL GERAL

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA COOP/SEDURBS
(Referente ao ano de 2019)

Obras em andamento: 01 município (Santa Luzia do Itanhy).

Obras concluídas: 01 município (Aracaju).

MERCADO

Obras em andamento: 02 municípios (Pacatuba, Macambira).

PRAÇA

Obras concluídas: 01 município (Simão Dias).

CLUBE SOCIAL

Obras em andamento: 09 municípios (Malhada dos Bois, Poço Redondo, Indiaroba, Arauá, Barra dos

Coqueiros, Feira Nova, São Cristovão, Simão Dias, Sta Rosa de Lima).

Obras paralisadas: 01 município (São Domingos).

Obras concluídas: 15 municípios (Lagarto, Riachão do Dantas, Aquidabã, Divina Pastora, Feira Nova,

Itabaianinha, Malhador, N. Sra da Glória, Pedrinhas, Sta Rosa de Lima, Simão Dias, Umbaúba, Porto da

Folha, Aracaju, Sto Amaro).

GINÁSIO

Obras concluídas: 05 municípios (Carira, Siriri, Pinhão, Santa Rosa de Lima, Itabaianinha).

ESCOLA

Obras concluídas: 02 municípios (Santa Rosa de Lima e Indiaroba).
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HABITAÇÃO 

 

 

Construção de 32 Unidades Habitacionais Pulverizadas no Povoado Escurial em 

Nossa Senhora de Lourdes - Programa Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS. 

Número de Unidades: 32 (trinta e duas) unidades habitacionais. 

Valor do Empreendimento: R$ 429.793,12(quatrocentos e vinte e nove mil 

setecentos e noventa e três reais e doze centavos) sendo R$ 392.596,99(trezentos e noventa e 

dois mil quinhentos e noventa e seis reais e noventa e nove centavos) de recursos federais e 

R$ 37.196,13(trinta e sete mil cento e noventa e seis reais e treze centavos) recursos estaduais 

a título de contrapartida. 

Valor do Trabalho Social: R$ 33.191,25(trinta e três mil cento e noventa e um reais 

e vinte e cinco centavos) sendo R$ 21.341,25 (vinte e um mil trezentos e quarenta e um reais 

e vinte e cinco centavos) de recursos federais e R$ 11.850,00(onze mil oitocentos e cinquenta 

reais) recursos estaduais a título de contrapartida. 

Benefício Social: Construção de 32 Unidades Habitacionais Pulverizadas dotadas de 

ligações de água e energia e sistema de esgoto individual.  

Construção de 23 Unidades Habitacionais Pulverizadas em Itabaiana- 

Programa Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS. 

Número de Unidades: 23 (vinte e três) unidades habitacionais. 

Valor do Empreendimento: R$ 371.933,52(trezentos e setenta e um mil novecentos 

e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos) sendo R$ 287.334,00(duzentos e oitenta e sete 

mil trezentos e trinta e quatro reais) de recursos federais e R$ 84.559,52(oitenta e quatro mil 

quinhentos e cinquenta e nove reais cinquenta e dois centavos) recursos estaduais a título de 

contrapartida. 

Valor do Trabalho Social: R$ 26.474,20 (vinte e seis mil quatrocentos e setenta e 

quatro reais e vinte centavos) de recursos federais. 

Benefício Social: Construção de 23 Unidades Habitacionais Pulverizadas dotadas de 

ligações de água e energia e sistema de esgoto individual.  

 

TOTAL DE UNIDADES HABITACIONAIS: 55. 
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REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

O Departamento Social e de Regularização Fundiária – DSRF, realizou no ano de 

2019, a elaboração do Projeto e Termo de Referência, referente à Regularização das unidades 

habitacionais do Programa Pró Moradia, que foi submetido à aprovação da Caixa Econômica 

Federal, bem como da Procuradoria Geral do Estado – PGE, sendo aprovado para prosseguir 

com o processo de licitação que fora realizado através Pregão Eletrônico no dia 28 de 

novembro de 2019. 

Após todos os trâmites legais, será assinada a ordem de serviço, com previsão iniciar 

a partir de janeiro de 2020. 

 

PROGRAMA MUNICÍPIO 
CONTRATO 

CAIXA 

CONTRATO 

SEDURBS 
OBJETO SITUAÇÃO 

Pró Moradia Aracaju 
N° 291052-

68/201 
N° 135/2014 

Construção de 600 casas 

no Conjunto Professora 

Neuzice Barreto Lima / 

PTS – Projeto de Trabalho 

Social / Regularização 

Fundiária 

Projeto de 

Regularização 

Fundiária, a ser 

executado a 

partir de 

01/2020 

Pró Moradia 
N. Sra. Do 

Socorro 

N°291049-

09/2010 
N° 134/2014 

Construção de 580 casas 

no Conjunto Senador José 

Eduardo Dutra, Bairro 

Porto Dantas / PTS – 

Projeto de Trabalho 

Social / Regularização 

Fundiária 

Projeto de 

Regularização 

Fundiária, a ser 

executado a 

partir de 

01/2020 

Regularização 

Fundiária 
São Cristovão - - 

Regularização Fundiária 

do Conjunto Governador 

Antônio Carlos Valadares, 

Bairro Santa Maria 

Aguardando 

Recursos 

Regularização 

Fundiária 
Aracaju - - 

Regularização Fundiária 

do Conjunto Padre Pedro, 

Bairro Santa Maria 

Aguardando 

Recursos 

Regularização 

Fundiária 
Aracaju - - 

Regularização Fundiária 

do Conjunto Maria do 

Carmo, Bairro Santa 

Maria 

Aguardando 

Recursos 
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DIRETORIA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - 

DITRANSP 

 

 A Diretoria de Transporte Intermunicipal – DITRANSP, no exercício de 2019, 

aplicou 3.208,00 (três mil duzentos e oito) multas, em conseqüência de infrações cometidas 

pelos cooperados. Arrecadando assim, um total de R$ 383.040,52 (trezentos e oitenta e três 

mil quarenta reais e cinqüenta e dois centavos). Todos os valores arrecadados com a aplicação 

das multas são destinados à manutenção e melhoria dos serviços de transporte prestados por 

essa Secretaria. É realizada a manutenção da estrutura operacional, o pagamento de 

combustível, diárias para os fiscais de transporte, contratos de terceirizados vigilância, 

limpeza e apoio, serviços de gráfica, manutenção de hardwere. Ou seja, a melhoria da 

infraestrutura gerada com a destinação desses recursos, traz benefícios como segurança e 

comodidade à população que utiliza o serviço de transporte intermunicipal.  

 Além disso, durante o exercício 2019, foram realizadas 1410 vistorias, a fim de 

avaliar se o transporte está em acordo com as normas de segurança. Foram concedidas 1.276 

autorizações de viagens para fretamento, o que gerou uma arrecadação total de R$ 420.570,18 

(quatrocentos e vinte mil quinhentos e setenta reais e dezoito centavos).  

           Um dado importante refere-se às concessões de passe livre. No ano de 2019, 

foram renovados 8.459 passes livres (idosos e deficientes físicos) e gratuidades (guarda 

municipal, agentes de trânsito, policial civil e militar, bombeiro civil e militar). Com relação 

às taxas de embarque operacional de terminal foram arrecadados R$ 455.702,00, 

(quatrocentos e cinqüenta e cinco mil setecentos e dois reais).  

 No que se refere aos Terminais gerenciados por esta Secretaria, Estância e Luiz 

Garcia, em detrimento do aluguel dos Box foram arrecadados um valor total de R$ 

322.777,22 (trezentos e vinte dois mil setecentos e setenta e sete reais e vinte dois centavos). 

Quanto ao pagamento da concessão do Terminal José Rolemberg Leite para empresa Socican, 

houve a arrecadação de R$ 401.021,69, (quatrocentos e um mil vinte um reais e sessenta e 

nove centavos). Durante este ano a Secretaria se empenhou em recuperar um passivo referente 

aos pagamentos atrasados conseguindo recuperar o valor de R$354.598,22 (trezentos e 

cinqüenta e quatro mil quinhentos e noventa e oito reais e vinte e dois centavos). A Diretoria 

de Transportes ao longo do exercício 2019 arrecadou um total de R$ 2.337,709,83 (dois 

milhões trezentos e trinta e sete mil setecentos e nove reais e oitenta e três centavos) e 
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empenhou-se para mesmo diante da escarcez de recursos prestar os serviços com qualidade 

para a população. 

 

� METAS PPA 2016-2019 

Das metas que foram previstas no PPA 2016-2019, quais sejam: elaborar Plano 

Diretor de Transporte Intermunicipal de passageiros; licitar a concessão de serviços de 

Transporte Intermunicipal; e firmar os contratos de Concessão de transporte coletivo 

intermunicipal, destaca-se a contratação de empresa especializada para a elaboração do PDTI 

no ano de 2017. Ocorre que, em consequência da necessidade do Plano Diretor de Transporte 

Intermunicipal carecer de alguns esclarecimentos quanto à metodologia dos cálculos 

propostos, dados essenciais para a obtenção do coeficiente tarifário e imprescindíveis para a 

realização da licitação de transportes, durante o exercício de 2019 foi instituído um Grupo de 

Trabalho Intersecretarias (AGRESE, PGE, SEDURBS, DER), com vistas a realizar a 

atualização desse PDTI, ficando a Licitação da Concessão de Transporte Público no Estado 

prevista para o próximo PPA 2020-2024.  

 

� NOVOS INVESTIMENTOS 

O Governo do Estado tem imprimido esforços no sentido de angariar recursos para a 

execução da Reforma do Terminal Rodoviário Luiz Garcia. Os recursos estão sendo 

pleiteados junto ao BNDES e encontram-se em fase final de análise, aguardando deliberação 

da Diretoria do BNDES. Assim esses investimentos proporcionarão a execução da reforma 

deste terminal no ano de 2020, na perspectiva de melhoria, segurança, acessibilidade e 

comodidade para os usuários. 

 

SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DE RECURSOS HÍDRICOS E 

MEIO AMBIENTE – SERHMA 

� IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE DESSALINIZAÇÃO DO 

PROGRMA ÁGUA DOCE EM SERGIPE– AÇÃO 1530 

Atualmente, o Estado dispõe de 29 (vinte e nove) sistemas de dessalinização do 

Programa Água Doce implantados, os quais produzem diariamente 17.400 litros de água, 

beneficiando um total de 4.728 pessoas em 9 (nove) municípios. 
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Encontra-se na fase final de processo licitatório, os serviços de recuperação de mais 2 

(dois) sistemas de dessalinização e implantação do primeiro sistema produtivo no estado de 

Sergipe, elevando assim o número de municípios atendidos para 10 (dez) e de sistemas 

implantados para 31 (trinta e um). 

Ressalta-se que no Planejamento Estratégico 2019-2022 estava previsto a 

implementação de 7 (sete) novos sistemas de dessalinização. No entanto, por não ter 

acontecido parte do repasse dos recursos no âmbito do Convênio 761617/2011, celebrado 

entre a SEDURBS e o Ministério do Desenvolvimento Regional, não foi possível atingir a 

meta inicialmente prevista. 

 

� CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEMARH (SEDURBS) – 

AÇÃO 0102 

Foram realizadas capacitações nas formas de Ensino a Distância (EAD) e presencial, 

dentro e fora do Estado, para servidores, membros do Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos (CONERH) e dos Comitês de Bacias Hidrográficas dos Rios Sergipe (CBHSE), 

Piauí (CBHPI) e Japaratuba (CBHJ), conforme relacionadas a seguir: 

• Cursos EAD promovidos pela Agência Nacional de Águas (ANA) nas 

temáticas: “Sala de Situação”, “Fique por Dentro” e “Comitê de Bacia Hidrográfica: 

Práticas e Procedimentos” com a participação de 2 (dois) membros do CBHJ; 

• 2ª Oficina Progestão com o tema “Intercâmbio sobre Outorga de Direito 

de Uso da Água”, promovida pela ANA, com a participação de 2(dois) servidores da 

SEDURBS/SERHMA; 

• 3ª Oficina Progestão com o tema “Intercâmbio sobre a Elaboração de 

Planos e Implementação de Planos de Capacitação”, no período de 18 a 19/06/2019, 

em Brasília, com a participação de2 (dois) servidores da SEDURBS/SERHMA; 

• Palestra na Câmara de Vereadores de Pirambu sobre o tema “Outorga e 

Fiscalização da Água em Sergipe”, promovido pela SEDURBS/SERHMA,com a 

participação de 30 (trinta) membros dos CBHSE, CBHPI e CBHJ e mais 20 (vinte) 

convidados; 

• Oficina Progestão com o tema “Outorga de Água Subterrânea”, 

promovida pela ANA, no período de 16 a 18/10/2019, em Vitória-ES, com a 

participação de 1(um) servidor da SEDURBS/SERHMA. 
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• XXI Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (ENCOB) 

com o tema “#FalaComitê!”, no período de 21 a 25/10/2019, em Foz de Iguaçu–PR, 

com a participação de 9 (nove) membros dos CBH’s, sendo 3 (três) por comitê, e 4 

(quatro) servidores da SEDURBS/SERHMA. 

• Oficina como tema “Orientações para Regularização de Direito de Uso 

dos Recursos Hídricos – Mediação de Conflitos pelo Uso da Água para Pequenos 

Irrigantes e para o Consumo Humano”, em 24/10/2019, em Malhador, promovido pela 

SEDURBS/SERHMA, com a participação de 20 (vinte) membros do CBHSE; 

• Palestra sobre o tema “Conselho Estadual de Recursos Hídricos: 

História, Funcionamento, Estratégias de Ação e Principais Atuações”, em 06/11/19, 

em Aracaju, promovido pela SEDURBS/SERHMA, com a participação de membros 

dos comitês e servidores da SEDURBS/SERHMA; 

• Oficina com o tema “Segurança de Barragens – Sergipe e Alagoas”,no 

período de 12 a 13/11/2019,na UFS,promovido pela SEDURBS/SERHMA, com a 

participação da ANA, membros dos comitês e servidores da SEDURBS/SERHMA e 

instituições dos estados de Sergipe e Alagoas, tendo um total de 81 (oitenta e um) 

participantes;  

• Seminário de Compartilhamento intitulado “Aperfeiçoamento de 

Ferramentas de Previsão e Alerta de Inundações na Bacia do rio Poxim”, em 

14/11/2019, na UFS, promovido pela ANA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) e SEDURBS/SERHMA, com a participação de membros dos comitês e 

servidores da SEDURBS/SERHMA e instituições dos estados de Sergipe e Alagoas, 

tendo um total de 60 (sessenta) participantes. 

 

� AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE 

INFORMAÇÕES DE RECURSOS HÍDRICOS DE SERGIPE– AÇÃO 0302 

 

Foram adquiridos os seguintes equipamentos: uma estação de trabalho, um drone 

com acessórios e dois discos rígidos (HD’s) internos. 

Destaca-se o grande uso do drone nas atividades de fiscalização do uso dos recursos 

hídricos e de vistoria em barragens de uso múltiplo. 
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� ATIVIDADES RELACIONADAS À SEGURANÇA DE 

BARRAGENS E EVENTOS CRÍTICOS – AÇÃO 2492 

Os principais pontos da Política Nacional de Segurança de Barragens, conforme 

determina a Lei Federal n.º 12.334/2010, foram regulamentados no âmbito estadual. No 

decorrer de 2019, dentre as ações realizadas relacionadas à Segurança de Barragens, destaca-

se: 

• Elaboração do Plano de Fiscalização, executado ao longo do ano 

de 2019; 

• Regularização e classificação quanto ao critério de risco e ao 

dano potencial associado de 10 (dez) barragens de médio e grande porte; 

• Alimentação de informações no Sistema Nacional de 

Informações sobre Segurança de Barragens – SNISB; 

• Levantamento de todas as barragens de grande porte (altura 

superior a 15m) e médio porte (entre 7 e 15 m de altura) existentes em Sergipe; 

• Realização, em conjunto com o estado de Alagoas, da Oficina 

sobre Segurança de Barragens, no período de 12a13 de novembro de 2019. 

No âmbito da temática Eventos Críticos, encontra-se em processo de conclusão, um 

projeto de pesquisa objetivando o desenvolvimento de um modelo de previsão de cheias e 

determinação de áreas alagáveis na bacia hidrográfica do rio Poxim, visando auxiliar os 

gestores de recursos hídricos na tomada de decisão durante a ocorrência de eventos extremos 

nesta bacia. A pesquisa está inserida no Projeto Ferramentas de Gestão de Recursos 

Hídricos, fruto de uma parceria entre a Agência Nacional de Águas (ANA) e o Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o qual foi desenvolvido com o objetivo de apoiar os 

órgãos gestores estaduais de recursos hídricos no desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

ferramentas inovadoras de gestão que auxilie na tomada de decisão e promovam a melhoria 

das atividades voltadas à gestão estadual das águas nos estados que participam do Programa 

de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas (Progestão). 

� APOIO À MANUTENÇÃO DE COMITÊS DE BACIAS 

HIDROGRÁFICAS- AÇÃO 0300 

Ao órgão gestor dos recursos hídricos cabe a manutenção e apoio ao funcionamento 

dos órgãos colegiados na promoção de desenvolvimento de competências, bem como 

promover a ampliação de conhecimentos e habilidades para a implementação dos 
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instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos e a mobilização dos recursos humanos 

e materiais necessários à viabilização das ações necessárias ao alcance das metas, conforme o 

Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês (PROCOMITÊS) de forma a contribuir 

para o Sistema Nacional e Estadual de Gestão de Recursos Hídricos. 

� AUTORIZAÇÃO DE DIREITO DE USO DOS RECURSOS 

HÍDRICOS - AÇÃO 0308 

A outorga de direito de uso da água é o ato administrativo mediante o qual o poder 

público faculta ao usuário o direito de uso dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, 

por prazo determinado, nos termos e nas condições expressas no respectivo ato. É o principal 

instrumento de controle e gestão das políticas de recursos hídricos, federal e estadual, 

instituídas pelas Leis nº 9.433/1997 e nº 3.870/1997, pois permite o controle quantitativo e 

qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso e minimiza os 

conflitos entre os diversos setores usuários, possibilitando uma distribuição mais justa e 

equilibrada desse recurso.  

No período de janeiro a novembro de 2019, foram analisados 416 (quatrocentos e 

dezesseis) processos, dos quais 67 (sessenta e sete) foram arquivados por inconsistências/falta 

de informações ou por estarem em mananciais de domínio federal. Os 349 (trezentos e 

quarenta e nove) requerimentos restantes resultaram nas seguintes autorizações: 

• Portarias de Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos – 

129; 

• Outorga de Obra – 01; 

• Licenças Técnicas – 74; 

• Declarações de Uso Insignificante – 133; 

• Declaração de Lançamento de Efluentes – 02; 

• Portarias de Regularização de Barragem – 10. 

Do total das autorizações emitidas, observou-se que 32,66% foram concedidas na 

bacia hidrográfica do rio Sergipe, seguida da bacia do rio São Francisco, com 30,94%, com 

predomínio para o uso da aqüicultura. 

 Foram emitidos, até o momento, um total de 391(trezentos e noventa e um) 

pareceres técnicos relacionados prioritariamente com as ações de emissão de autorizações de 

direito de uso dos recursos hídricos e de fiscalização do uso da água. 



25 
 

Enfatiza-se, conforme consta no Planejamento Estratégico 2019-2022, que foi 

elaborado o fluxograma relativo à integração entre o licenciamento ambiental e a outorga do 

uso da água, no âmbito de uma ação (Sistema Integrado de Licenciamento Ambiental e de 

Outorga do Uso da Água) do Programa Águas de Sergipe. Foi também construída uma minuta 

de Resolução Conjunta dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos (CONERH) e do Meio 

Ambiente (CEMA) para formalizar tal integração, a qual será apreciada e aprovada ainda no 

primeiro trimestre de 2020, tendo em vista um atraso na conclusão do estudo, especialmente, 

devido à complexidade na elaboração do Sistema Computacional de Outorga de Recursos 

Hídricos de Sergipe (SORHSE). 

Um grande passo para a implantação da outorga de lançamento foi a conclusão e 

respectiva aprovação pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos (Resolução CONERH n.º 

40/2019), do estudo de enquadramento dos principais corpos d’água da bacia hidrográfica do 

rio Sergipe. Esta ação estava prevista no Plano Estratégico do Governo para ser concluída 

apenas em 2020. 

� MANUTENÇÃO DA REDE HIDROMÉTRICA – AÇÃO 0355 

Durante o ano de 2019, foram monitorados diariamente os níveis d’água de 5 (cinco) 

reservatórios do Estado (Governador João Alves Filho, Jabiberi, Sindicalista Jaime Umbelino 

de Souza, Governador Dionísio Machado e Três Barras). Tal ação é resultado de uma 

cooperação da SEDURBS/SERHMA com a ANA, através do Projeto de Monitoramento de 

Eventos Hidrológicos Críticos de Seca no Nordeste e Norte de Minas Gerais, no qual o Estado 

tem a responsabilidade na manutenção das estações limnimétricas.  

Os dados monitorados permitiram a emissão de boletins com frequência 

predominantemente semanal, com informações relativas às cotas e volumes úteis dos 

reservatórios, além do registro da situação considerando-se os aspectos de Segurança de 

Barragem, que avalia basicamente a capacidade de extravasamento do excesso de água 

acumulada pelo vertedouro das barragens, e Segurança Hídrica, que considera a 

disponibilidade de água armazenada para atender os usos dos reservatórios. Até o presente 

momento foram emitidos 32 (trinta e dois) boletins. 

 

� FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS– AÇÃO 

0345 

A atividade de fiscalização se constitui em um instrumento importante para o eficaz 

controle dos usos da água. Durante o ano de 2019, esta atividade foi realizada visando atender 

as demandas internas da SEDURBS/SERHMA, bem como de outras instituições, como o 
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Ministério Público Estadual e Administração Estadual do Meio Ambiente (ADEMA), além 

daquelas decorrentes de denúncias. No quadro a seguir encontra-se o detalhamento das ações 

desenvolvidas mensalmente pelo setor de fiscalização durante o corrente ano. 

 

Campanhas de fiscalização realizadas durante o ano de 2019. 

Mês 
Quantidade de 

Campanhas 
Objetivos 

Número de 

Usuários 

Vistoriados 

Número de 

Usuários 

Notificados 

Janeiro 2 Fiscalização 3 2 

Fevereiro 4 Fiscalização 16 16 

Março 4 Levantamento de Campo/ADEMA 4 3 

Abril 7 Levantamento de Campo/ADEMA 7 0 

Maio 5 Levantamento de Campo/Fiscalização 5 1 

Junho 5 Levantamento de Campo/Fiscalização 5 0 

Julho 6 Levantamento de Campo/Fiscalização 6 0 

Agosto 3 Levantamento de Campo/Fiscalização 5 3 

Setembro 2 Fiscalização 2 0 

Outubro 1 Fiscalização 1 0 

Novembro 4 Fiscalização 10 5 

TOTAL 43 
 

64 30 

 

� MANUTENÇÃO DA REDE METEOROLÓGICA – AÇÃO 0356 

O Sistema de Monitoramento do Tempo e Clima é formado pela rede de coleta e 

armazenamento de dados oriundos das estações meteorológicas e telepluviométricas 

distribuídas nas bacias hidrográficas, contemplando as zonas climáticas de Sergipe. 

Atualmente, a rede de monitoramento meteorológica se encontra toda automatizada e 

é composta por 6 (seis) estações agrometeorológicas, 18 (dezoito) estações telepluviométricas 

e 8 (oito) estações dotadas de sensores de chuva e nível de água dos rios. 

Foram realizadas diversas visitas de campo destinadas a realizar serviços de troca de 

equipamentos/sensores, calibração e verificação das condições de operação. 

 

� OPERAÇÃO DA REDE DE QUALIDADE DE ÁGUA- AÇÃO 

0357 

A Rede de Monitoramento da Qualidade das Águas visa ampliar o conhecimento 

sobre a qualidade das águas superficiais no Estado, de forma a orientar a elaboração de 
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políticas públicas para a recuperação da qualidade ambiental em corpos d'água interiores, 

como rios e reservatórios, contribuindo assim com a gestão sustentável dos recursos hídricos. 

A execução dos serviços de coleta de amostras e análise de parâmetros de qualidade da água 

está a cargo do Instituto Tecnológico de Pesquisas de Sergipe (ITPS) (Convênio nº 01/2016 – 

SEDURBS/ITPS). 

No corrente ano, foram realizadas 04 (quatro) campanhas de amostragem (2 (duas) 

no verão e 2 (duas) no inverno em 81 (oitenta e uma) estações, sendo 62 (sessenta e duas) 

localizadas em mananciais superficiais e 19 (dezenove) em reservatórios, bem como 12 (doze) 

medições de vazão, conforme previsto no Convênio supracitado. 

Para cada ponto de amostragem foram analisados 47 (quarenta e sete) parâmetros 

físico-químico e bacteriológicos, quer sejam: Temperatura, Temperatura Ambiente, 

Profundidade, Transparência,  pH, Condutividade, Sólidos Totais Dissolvidos, Turbidez, Cor, 

Alcalinidade, Dureza Total, Sódio, Potássio, Cálcio, Magnésio, Nitrato, Nitrito, Nitrogênio 

Amoniacal, Nitrogênio Total, Fosfato, Fósforo Total, Oxigênio Dissolvido, Sulfato, 

Carbonato, Bicarbonato, Cloretos, Clorofila α, Coliformes Termotolerantes, DBO5, COT, 

Cádmio, Zinco, Chumbo, Cobre, Níquel, Cromo, Manganês, Ferro, Boro, Bário, Prata, 

Mercúrio, Fluoreto, Materiais Flutuantes, Óleos e Graxas e Resíduos Sólidos. Além dessas 

análises, foram calculados o Índice de Qualidade das Águas (IQA), o Índice do Estado 

Trópico (IET) e a Razão de Adsorção de Sódio (RAS), os quais permitem avaliar a qualidade 

da água para finalidades específicas, como abastecimento humano e irrigação. 

� MANUTENÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO 

HIDROMETEOROLÓGICA DE SERGIPE - AÇÃO 1528 

A Sala de Situação tem como principais atividades, o monitoramento das condições 

do clima e do tempo e dos eventos hidrometeorológicos extremos (seca e inundações). 

Compõe a Sala de Situação 3 (três) telões, onde são expostas imagens de satélites 

meteorológicos, modelos numéricos de previsão do tempo e monitoramento de chuvas e nível 

d’água de rios em tempo real, bem como 5 (cinco) computadores e 2 (dois) servidores 

utilizados para modelagem da previsão numérica do tempo e armazenamento da base de 

dados. 

Dentre as principais atividades e serviços realizados na Sala de Situação em 2019, 

destacam-se a customização e manutenção nos modelos numéricos de previsão do tempo 

(Sistema Meteorológico de Sergipe - SIMESE e Sistema de Dados Meteorológicos de Sergipe 
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- SIDAMESE) e a elaboração de Boletins Climáticos mensais, Boletins de Previsão do Tempo 

e de Alerta, além do fornecimento de informações climatológicas e pluviométricas históricas e 

de chuvas intensas para diversos municípios de Sergipe. 

� PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS EM 2019 – RECURSOS 

HÍDRICOS (PROGRAMA ÁGUAS DE SERGIPE) 

O PROGRAMA ÁGUAS DE SERGIPE (PAS) é fruto de um Acordo de Empréstimo 

(AE) entre o Governo do Estado de Sergipe e o Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD), também conhecido por Banco Mundial. Esse AE foi firmado em 

13/09/2012 e efetivado em 11/12/2012, no valor total de 117 milhões de dólares, sendo US$ 

70,250 milhões para execução de dezenas de ações constantes num Plano de Aquisições, 

prévia e devidamente não objetado pelo Banco, e US$ 46,850 milhões relativos a 

contrapartida do Estado, traduzidas em 7 grandes obras de melhoria e ampliação de sistemas 

de esgotamento sanitário no município de Barra dos Coqueiros e em alguns bairros de 

Aracaju, sob a responsabilidade direta da Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO). 

O PAS caracteriza-se pela promoção do uso eficiente e sustentável da água na Bacia 

Hidrográfica do rio Sergipe (BHSE), através do fortalecimento do segmento de recursos 

hídricos do Estado; da melhoria das práticas de manejo do solo; e da melhoria da qualidade da 

água nas áreas de intervenção. Para tanto, o Projeto foi estruturado e está sendo 

operacionalizado em 3 grandes Componentes, a saber: 1. Gestão de Recursos Hídricos e 

Desenvolvimento Institucional; 2. Água e Irrigação; e 3. Água e Cidades. 

O Projeto prevê na sua concepção – e está executando, como pode ser visto nos 

resultados apresentados - ações voltadas para: 

� O fortalecimento da gestão dos recursos hídricos e do desenvolvimento 

institucional, com a preocupação principal de estruturar os órgãos que têm interface 

com a gestão da água no Estado;  

� A modernização e recuperação dos perímetros públicos de irrigação e 

na infraestrutura hídrica na sub-bacia do rio Jacarecica; e  

� A implantação da infraestrutura urbana, focada no saneamento básico e 

no controle da poluição visando reduzir a carga despejada pelos municípios no leito do 

rio. 

A configuração institucional para a execução do Programa define o estado de Sergipe 

como Mutuário junto ao Banco Mundial e a SEDURBS como a gestora.  
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Sua estrutura de organização tem a UAPAS como unidade técnica de administração, 

composta por uma Coordenação Geral e uma Coordenadoria de Administração e Finanças; 

por Coordenadorias de apoio e assessoramento nas áreas Jurídica, Socioambiental e de 

Monitoria e Avaliação e pelas seguintes Coordenadorias Operacionais:  

� Gestão de Recursos Hídricos e Desenvolvimento Institucional, sob a 

coordenação da SEDURBS;  

� Água e Irrigação, de responsabilidade da Companhia de 

Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (COHIDRO);  

� Água e Extensão, sob a coordenação da Empresa de Desenvolvimento 

Agropecuário de Sergipe (EMDAGRO); e  

� Água e Cidades, conduzida pela DESO, como mostra o organograma 

funcional adiante. 

Além dessa estrutura operacional, a UAPAS conta também com uma Comissão 

Especial de Licitação (CEL) para a realização dos procedimentos licitatórios necessários e 

demandados pelos Componentes I e II, já que todas as ações necessárias à execução do 

Componente III são licitadas diretamente pela Comissão de Licitações da DESO. 

 

� DESEMPENHO DO PROGRAMA E RESULTADOS 

ALCANÇADOS 

 

O Programa, cuja previsão de encerramento era para 30 de abril do corrente exercício 

e que, por conta da existência de saldos financeiros não aplicados e de alguns projetos 

importantes a serem concluídos, teve sua vigência prorrogada até fins de abril de 2020, em 

atendimento à demanda apresentada pelo Governo de Sergipe seu desempenho foi 

considerado satisfatório. Isso talvez se deva às dificuldades naturalmente relacionadas ao 

prazo inicialmente previsto para conclusão do Projeto, aliado à mudança na estrutura de 

organização da administração pública estadual processada no início deste ano. De qualquer 

forma, independente das condições enfrentadas, muitas ações foram concluídas, outras estão 

em andamento, e outras tantas encontram-se em procedimentos para abertura de novos 

processos licitatórios que possam ser concluídos no decorrer do primeiro quadrimestre de 

2020.  
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Do ponto de vista da execução financeira, o Programa também tem tido uma atuação 

considerada satisfatória, como ficou constatado durante a última Missão de Supervisão do 

Banco, ocorrida em outubro passado, e demonstrado no Quadro, a seguir. 

Quadro  - Resumo da execução financeira do Projeto 

Situação US$ % R$ 

Valor contratado 59.600.99,04 84,81 207.411.445,34 

Valor em licitação 7.168.771,76 10,20 24.947.325,72 

Valor não iniciado 3.309.668,95 4,71 11.517.647,95 

SUBTOTAL 70.079.430,75 99,72 243.876.419,01 

Contingências 195.569,25 0,28 680.580,99 

TOTAL 70.275.000,00 100 - 

Taxa de câmbio/média do Programa: R$3,48 

Observa-se, portanto, que apenas 4,71% dos recursos previstos no Acordo de 

Empréstimo restam para serem abertos novos processos licitatórios no período futuro da vida 

do Projeto. 

        Com relação aos saques efetuados, até a presente data foram desembolsados 

US$ 55,452 milhões (78,1% do total do empréstimo de US$70,275 milhões) o que 

corresponde em moeda nacional a R$185,5 milhões.  

        Várias ações consideradas prioritárias para o cumprimento dos objetivos do 

Programa ainda estão em plena execução ou com processos de licitação em andamento, em 

diferentes estágios, como mostram os dados e informações a seguir apresentados, por 

Componente. 

Componente 1 – Gestão dos Recursos Hídricos e Desenvolvimento Institucional 

 
Este Componente está focado na melhoria da qualidade dos recursos hídricos do 

Estado e da capacidade de gestão ambiental através da realização de projetos e atividades 

destinados a promover uma maior integração entre as políticas e práticas. 

 A seguir, as Ações em execução no corrente exercício, no âmbito deste 

Componente, estão concluídas as seguintes ações: 

� APOIO TÉCNICO OPERACIONAL À UAPAS - AÇÃO 2108 
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Esta atividade oferece o suporte financeiro necessário à operacionalização do PAS, 

através da contratação de consultores que possibilitem o apoio aos co-executores do 

Programa, em qualquer dos Componentes, e também ao pagamento de despesas essenciais ao 

desempenho da Unidade, de forma a viabilizar com celeridade as atividades do Programa. 

Como exemplos podem ser citados a adesão a contratos centralizados pelo Governo para: (i) 

locação de veículos visando atender as necessidades das executoras do Programa; (ii) 

fornecimento de combustível para o veículo da UAPAS; e (iii) publicações oficiais relativas 

aos editais de licitações e aos contratos firmados. Também a contratação de consultores para 

atender demandas dos co-executores do PAS. 

� AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O 

FUNCIONAMENTO DA AGRESE- AÇÃO 2135 

 Como forma de bem estruturar a Agência Reguladora de Serviços do Estado de 

Sergipe (AGRESE), dotando-a das condições ideais para execução das suas reais atribuições, 

sobretudo nas áreas de saneamento básico, energia elétrica, rodovias, telecomunicações, 

portos e hidrovias, irrigação, transportes intermunicipais de passageiros, combustíveis, 

distribuição de gás canalizado, inspeção de segurança veicular, coleta e tratamento de 

resíduos sólidos, a SEDURBS, através do PAS, adquiriu no corrente exercício dezenas de 

equipamentos para o fortalecimento do setor de TI da Autarquia. 

� ENQUADRAMENTO DOS PRINCIPAIS CORPOS D’ÁGUA DA 

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SERGIPE - AÇÃO 2141 

Por se tratar do principal instrumento técnico do órgão gestor de recursos hídricos de 

Sergipe capaz de permitir a emissão de outorga de lançamento de efluentes, o enquadramento 

dos corpos d’água tem uma função estratégica na Política Estadual de Recursos Hídricos. O 

mesmo representa a meta de qualidade da água a ser alcançada de acordo com os usos 

preponderantes/pretendidos, atuais e futuros, segundo as Resoluções do Conselho Nacional de 

Meio Ambiente (CONAMA) nº 357/2005 para águas superficiais e nº 396/2008 para águas 

subterrâneas. 

O Estudo sobre Enquadramento dos Corpos d’Água da Bacia Hidrográfica do rio 

Sergipe, foi concluído em fervreiro de 2019 e regulamentado através da Resolução do 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CONERH) nº 40/2019 de 15/07/2019, a qual aprova 

o enquadramento das águas superficiais e subterrâneas da bacia hidrográfica do rio Sergipe 

(BHSE).  
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Após a regulamentação ocorrida no segundo semestre de 2019, três processos 

solicitando a outorga de direito de uso para para fins de atender a demanda de lançamento de 

esgostos doméstricos e indutriais foram apresentados na SERHMA. Um desses processos foi 

considerado como uso que Indepente da Outorga e foi emitada uma Declaração de Uso e os 

demais estão aguardando a documentação complentar para conclusão do Parecer Técnico. 

� IMPLANTAÇAO DO SISTEMA INTEGRADO DE 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL E OUTORGA DE USO DA ÁGUA - AÇÃO 

2121 

Concluído no último mês de outubro e devidamente testado, o sistema encontra-se 

em processo de implantação, tanto no âmbito da SERHMA/SEDURBS, que é a responsável 

legal pela concessão de outorga de direito de uso de recursos hídricos, quanto na 

Administração Estadual do Meio Ambiente (ADEMA), órgão competente para emissão das 

licenças ambientais.  

O trabalho de integração desses instrumentos levou em consideração o que preceitua 

a Resolução CNRH nº 65/2006 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que estabelece 

diretrizes de articulação dos procedimentos para obtenção de outorga da água com os 

dispositivos relativos ao licenciamento ambiental. 

Por outro lado, essa integração trará enormes benefícios à gestão de recursos hídricos 

do estado e aos usuários de recursos naturais, através da obtenção dos seguintes resultados: 

� Diminuição dos procedimentos burocráticos impostos aos 

empreendedores que solicitam ao estado a concessão de outorga de direito de uso de 

recursos hídricos e de licenciamento ambiental para funcionamento de seus negócios; 

� Otimização dos mais diversos recursos despendidos nesses processos;  

� Melhoria da eficiência e eficácia da fiscalização ambiental e dos 

recursos hídricos;  

� Consolidação de uma base de dados consistente. 

A implantação desse instrumento técnico de gestão torna-se fundamental, tanto no 

que concerne à visão estratégica de um Plano Estadual de Recursos Hídricos e a abordagens 

mais operacionais de planos diretores de bacias hidrográficas, quanto às metas de 

enquadramento dos corpos d’água e aos procedimentos de outorga de uso dos recursos 

hídricos, que exigem dados e informações seguras acerca das disponibilidades e demandas de 

água. 
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Além dessas Ações Concluídas no exercício, outras estão em andamento e/ou em 

processo de licitação, a saber: 

 
� EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CERCAMENTO, 

REFLORESTAMENTO E REVEGETAÇÃO PARA PROJETOS DE 

PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MANANCIAIS 

NA REGIÃO DA BHSE- AÇÃO 2340 

Esta é uma Ação, basicamente, de recuperação e manutenção de áreas degradadas do 

entorno dos reservatórios das Barragens Jacarecica I e II, Governador João Alves Filho 

(conhecida como Poção da Ribeira) e Jaime Umbelino Souza (também conhecida por Poxim), 

bem como nas áreas de preservação permanente (APP) do Açude da Macela, do rio Poxim -

Açú e do riacho Cajueiro dos Veados. Essa iniciativa visa promover a regularização do 

fornecimento de água para o abastecimento público e para irrigação nas áreas de abrangência 

do Programa. 

          Esta Ação de reflorestamento de matas ciliares, com previsão de plantio de 600 

mil mudas no entorno dos mananciais mencionados, teve início no final de 2017 e tem 

previsão de encerramento para abril de 2020. Estão sendo realizados serviços de mobilização 

e sensibilização das populações inseridas nas áreas dos reservatórios; aquisição e implantação 

de marcos de concreto; aquisição e instalação de placas informativas; construção de acesso 

vicinal; instalação de cercas com 5 fios de arame farpado; aquisição, plantio e manutenção de 

cercas vivas de sabiá e eucaliptos (sinalizadores); instalação de corredores para dessedentação 

animal; e aquisição, plantio e manutenção de mudas de espécies nativas com o necessário 

controle de pragas em todas as barragens. 

          REALIZAÇÃO DE AUDITORIA INDEPENDENTE DO PROGRAMA- 

AÇÃO 2122 

No corrente exercício a SEDURBS contratou empresa especializada que realizou a 

auditoria do PAS relativa ao exercício 2018 e concluiu com a apresentação de Relatórios 

sobre as contas do Programa, as demonstrações financeiras básicas, informações financeiras 

complementares e sobre o cumprimento de cláusulas contratuais do Acordo de Empréstimo, 

bem como acerca dos procedimentos de seleção, aquisições e contratações, todos 

apresentados sem qualquer ressalva. 
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Quadro  - Ações Executadas 

Descrição das Atividades Situação Atual 

Mobilização e Sensibilização do público Realizado 4,61% 

Delimitação do Polígono na Jaime 
Umbelino 

Instalados 486 marcos 

Construção do caminho de serviço na 
Barragem Jaime Umbelino Souza 

Executados 18.030,56 metros de 
readequação de trechos existentes e 4.992,9 m de 

trecho novo 
Implantação de Cerca Viva na Barragem 

Jaime Umbelino 
24.806 m implantados 

Manutenção de Cerca Viva na Jaime 
Umbelino 

40.468 m (referente a todas as operações 
somadas de 05 a 07 manutenções por muda) 

Recuperação de Área Degradada em 
Jaime Umbelino, Poxim-Açu e Cajueiro dos 

Veados 
80,64 hectares 

Manutenção Área Degradada Jaime 
Umbelino, Poxim Açu e Cajueiro do Veado 

390,41 ha (referente a todas as operações 
somadas de 05 a 07 manutenções por muda) 

Instalação de Cerca de Arame e Corredor 
de Dessedentação em Jaime Umbelino, Poxim-Açu 

e Cajueiro dos Veados 
2.026 metros 

Instalação de Cerca de Arame e Corredor 
de Dessedentação no Açude da Marcela e nas 
Barragens Jacarecica I e II e Joao Alves Filho 

85.018 metros 

Instalação de placas informativas 131 placas 
Implantação de Cerca Viva no Açude da 

Marcela e nas Barragens Jacarecica I e II e Gov. 
Joao Alves Filho 

62.934,40 metros 

Manutenção da Cerca Viva no Açude da 
Marcela e nas Barregens Jacarecica I e II e Gov. 

Joao Alves Filho 

94.702 m (referente a todas as operações 
somadas de 05 a 07 manutenções por muda) 

Recuperação de Área Degradada (RAD) 
no Açude da Marcela e nas Barregens Jacarecica I 

e II e Gov. Joao Alves Filho 
179,49 há 

Manutenção de Área Degradada no 
Açude da Marcela e nas Barregens Jacarecica I e II 

e Gov. Joao Alves Filho 

715,98 ha (referente a todas as operações 
somadas de 05 a 07 manutenções por muda) 

Controle de pragas e doenças 1.265,54 há 

Implantação de Cerca Viva nas Áreas de 
Proteção Permanente (APP) do Poxim-Açu e 

Cajueiro dos Veados 
2.026 metros 
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Quadro  - Ações Executadas por Área (Açude e Barragens) 

Área (Açude e 
Barragens) 

Atividade 

RAD (ha) Cerca Viva 
(m) 

Cerca de 
Arame (m) 

Placas 
(un) 2018 2019 

Marcela 4,99 0,73 2.509 3.481 21 
Jacarecica I 45,63 5,16 15.826 25.800 18 

Jacarecica II - 67,14 26.621 30.987 18 
Gov. Joao Alves Filho 55,91 - 17.978 24.750 14 

Jaime Umbelino 40,73 37,90 24.806 4.642 60 
Poxim Açu 3,0 - 2.026 2.026 03 

Além desse conjunto de Ações realizadas, concluídas e em andamento, no âmbito do 

Componente 1 do Programa, outras estão em trâmite para processo de licitação. 

� EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DA 

SEDE DA SERHMA PARA INSTALAÇÃO DA SEDURBS- AÇÃO 2309 

Esta Ação, que tem se constituído como prioritária para o Secretário da SEDURBS 

pela necessidade de reestruturação física da Secretaria, encontra-se em trâmite legal para a 

abertura do processo licitatório.    

Componente 2 – Água e Irrigação 

Este Componente tem como foco a melhoria da sustentabilidade técnica, institucional 

e ambiental dos perímetros públicos de irrigação e a prestação de assistência técnica visando à 

recuperação e modernização dos perímetros e a melhoria ambiental nas práticas de uso do 

solo e da água no âmbito da micro bacias do rio Jacarecica.  

A seguir, as Ações em execução no corrente exercício, no âmbito deste Componente, 

estão concluídas: 

� REVITALIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS 

ESCRITÓRIOS DOS PERÍMETROS IRRIGADOS JACARECICA I E II E 

GOV. JOÃO ALVES FILHO E DA SEDE DA COHIDRO- AÇÃO 2406 

Esta Ação teve início no segundo semestre de 2018, e foi concluída no corrente 

exercício. O trabalho consistiu, basicamente, nas reformas dos escritórios e dos prédios de 

apoio das barragens de Jacarecica I e II e da Gov. João Alves Filho, além das Diretorias 

Técnicas da sede da COHIDRO, em Aracaju.  

� ELABORAÇÃO DE PROJETOS PADRÕES DE 

RECUPERAÇÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA NA BACIA HIDROGRÁFICA 

DO RIO SERGIPE (NASCENTES)- AÇÃO 2331 



36 
 

A presente ação se reveste de grande importância para a EMDAGRO e para o estado 

de Sergipe, uma vez que possibilitará, através de um diagnóstico detalhado e de projetos 

padrões, a captação de recursos específicos voltados para a recuperação da vegetação nativa 

de nascentes e olhos d’água e, conseqüentemente, o restabelecimento das condições 

ambientais e da disponibilidade hídrica em três sub bacias da BHSE, assegurando 

disponibilidade. A Ação foi concluída em fevereiro do corrente ano com a entrega de todos os 

produtos previstos, a saber: três diagnósticos, sendo um para cada sub-bacia (rios Mata Verde, 

Cajueiro dos Veados e Dangra) e três Projetos Padrão, respectivamente, contemplando 

orientações técnicas para a recuperação de nascentes e olhos d’água em diferentes estágios de 

degradação, bem como orçamentos para a sua recuperação. 

� CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES E 

TÉCNICOS NA GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS- AÇÃO 2100 

Este projeto de capacitação, que foi iniciado em abril de 2018 e concluído no 

primeiro semestre do corrente exercício, ocorreu com total organização e competência em 

comunidades indicadas pelos técnicos da EMDAGRO que atuam na área de abrangência do 

PAS. O objetivo principal foi de contribuir com as atividades de assistência técnica e extensão 

rural que a EMDAGRO desenvolve junto ao público da agricultura familiar, possibilitando, 

através do acesso a informações e a tecnologias e práticas de conservação de água e solo, a 

reflexão e a aptidão à mudança de comportamento e atitude proativa para a gestão 

corresponsável dos recursos naturais, sobre os quais manejam e produzem. 

          Como mostram os números do Quadro a seguir, os resultados alcançados por 

esta iniciativa vão além da expectativa, superando em 9% os participantes. 

Quadro  - Resultados da Capacitação 

Eventos Realizados Participantes 

33 Cursos 1.090 

4 Intercâmbios 173 

10 Campanhas 336 

4 Dias de Campo 379 

1 Seminário Festival de Sabores 227 

1 Curso para técnicos 40 

Seminário Final 48 
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No relatório final apresentado pela executora deste projeto são destacados alguns 

pontos importantes, como pode ser visto a saber: 

� No alcance dos diferentes métodos, destacam-se os municípios de 

Itabaiana, Malhador e Ribeirópolis com maior número de participantes; 

� Sobre a participação nos temas dos cursos, os agricultores de Itabaiana 

e Malhador demonstraram maior interesse no tema Agroecologia; Ribeirópolis e 

Campo do Brito em Conservação do Solo e Moita Bonita e Malhador em Irrigação; 

� Os participantes mais engajados foram do município de Campo do Brito 

e os menos foram de Moita Bonita; 

� Prevaleceu a participação de mulheres com 53%; e 

� No curso voltado aos técnicos os temas de maior interesse foram 

Agroecologia e Manejo de Água e Solo. 

Os participantes reivindicaram no Seminário Final que as propostas construídas por 

eles sejam incluídas no planejamento da EMDAGRO a fim de potencializar o trabalho e os 

resultados da assistência técnica. Essas propostas foram sintetizadas nas seguintes 

recomendações: 

� Dar seguimento ao processo de capacitação, prioritariamente nas 

comunidades promissoras identificadas; 

� Fortalecer o programa de assistência técnica e extensão rural, 

priorizando grupos de interesse;  

� Estimular os grupos formados no seminário e dar atenção e andamento 

às recomendações relacionadas aos temas Agroecologia, Conservação do Solo e 

aqueles transversais. 

� REALIZAÇÃO DE ESTUDO DE VIABILIDADE PARA 

INSTALAÇÃO DA DESCARGA DE FUNDO NAS BARRAGENS 

JACARECICA II E GOV. JOÃO ALVES FILHO- AÇÃO 2152 

Em cumprimento às recomendações do Painel de Inspeção e Segurança de Barragens 

vigente no âmbito do PAS, o Programa contratou a realização desses estudos objetivando o 

estabelecimento de normas, critérios, condições contratuais principais e fornecimento de todas 

as informações que permitam a elaboração de propostas e, posteriormente, a seleção e a 

contratação de empresa para execução de serviços de engenharia destinados a implantação de 



38 
 

Descargas de Fundo nas barragens dos reservatórios Jacarecica II e Gov. João Alves Filho, e 

Stop-log na barragem Jacarecica II. 

Após a conclusão dos estudos no final do semestre passado, os Relatórios foram 

enviados para a apreciação do Painel de Inspeção e Segurança das Barragens e, na visita 

técnica realizada em junho do corrente ano, os consultores apresentaram as sugestões para que 

a empresa contratada para a elaboração pudesse fazer uma revisão e algumas alterações no 

trabalho. 

� ELABORAÇÃO DE ESTUDO HIDROLÓGICO DAS 

BARRAGENS JACARECICA I E II E GOV. JOÃO ALVES FILHO- AÇÃO 

2151 

No relatório final do Painel de Inspeção e Segurança de Barragens contratado pela 

então SEMARH/UAPAS em 2014, foram feitas recomendações pelo especialista em 

hidrologia para a contratação de consultoria especializada visando a realização de estudos 

hidrológicos nos reservatórios das barragens Jacarecia I e II e Gov. João Alves Filho, com a 

finalidade principal de:  

a) Avaliar a vazão regularizada, para as condições de operação atuais nas 

barragens dos reservatórios;  

b) Avaliar possibilidades hidrológicas de aumentar a capacidade dos 

reservatórios, sem afetar a segurança da barragem; 

c) Avaliar a segurança dos vertedouros das barragens; 

d) Fornecer informações hidrológicas para  auxiliar no preenchimento do 

Plano de Segurança de Barragens, nos termos do documento da Agência Nacional de 

Águas (ANA). 

Contratado e concluído o Estudo Hidrológico das Barragens, os relatórios gerados 

foram enviados para análise dos especialistas do Painel de Inspeção e Segurança das 

Barragens e, na visita técnica de junho do corrente ano, estes, em parceria com técnicos da 

COHIDRO, apresentaram sugestões para que os Estudos fossem revisados pela empresa que 

elaborou. 

� ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO NO USO 

ADEQUADO DE AGROTÓXICOS NOS ENTRORNOS E PERÍMETROS 

JACARECICA I E II E GOV. JOÃO ALVES FILHO - AÇÃO 2343 

Esta capacitação foi uma oportunidade ímpar que uniu instituições e resultou num 

projeto voltado para a sensibilização e orientação aos produtores dos perímetros irrigados e 
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seus entornos sobre a necessidade de racionalizar o uso dos agroquímicos, reduzir os riscos e 

buscar as alternativas para produzir com segurança, de forma sustentável. São parceiros neste 

projeto a EMDAGRO, COHIDRO, SEDURBS e as Secretarias de Estado da Saúde e da 

Educação e o público alvo foi ampliado para irrigantes dos Perímetros Jacarecica I e II e 

Poção da Ribeira e agricultores familiares das comunidades do entorno; Técnicos da 

EMDAGRO e da COHIDRO, lotados nos Escritórios locais e nos Perímetros; Secretários 

Municipais de Saúde, Meio Ambiente e de Educação do estado de Sergipe; professores, 

alunos e técnicos das Secretarias de Educação e Meio Ambiente dos 26 municípios da BHSE 

e entorno; coordenadores de educação ambiental das Diretorias Regionais de Educação do 

Estado (DRE); e coordenadores de Vigilância Epidemiológica e Agentes de Endemias do 

estado de Sergipe. 

A atividade agrícola praticada no Agreste do estado de Sergipe, baseada na utilização 

de agroquímicos, influi diretamente na contaminação de solos e, por conseqüência, das águas. 

Isso se dá em virtude da falta de instrução e do tipo de estrutura produtiva adotada em toda a 

Bacia Hidrográfica, em especial na sub bacia do rio Jacarecica. Nessa região, constata-se que, 

apesar do esforço da assistência técnica oficial do estado, os produtores aplicam agroquímicos 

indiscriminadamente e, além disso, não utilizam medidas preventivas à contaminação durante 

a aplicação de venenos no manejo dos cultivos e, raramente, fazem uso de equipamentos de 

proteção individual. Ademais, a destinação final das embalagens vazias de agrotóxicos é outro 

problema que demanda procedimentos específicos e requer a participação de todos os atores 

envolvidos, desde fabricantes, comerciantes, agricultores, órgãos de licenciamento, 

fiscalização e monitoramento das atividades relacionadas com o manuseio, transporte, 

armazenamento e processamento final dessas embalagens. 

� AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MULTIMÍDIA E IMPLANTAÇÃO 

DARA AS UNIDADES EXECUTORAS DO PAS - AÇÃO 2057 

Esta Ação abrange demandas de todos os executores do Programa com o objetivo de 

dotá-los da infraestrutura necessária ao fiel cumprimento da missão institucional de cada 

parceiro. 

No corrente exercício foram adquiridos dezenas de equipamentos de TI, tipos 

computadores desktop com nobreaks; roteadores; swiths; estabilizadores; scanners; 

impressoras ploter, kiocera e multifuncionais; smartohines; splits com evaporizadores; 

projetores multimídia com suportes e telas para atender demandas das parceiras COHIDRO e 
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EMDAGRO, além de mobiliários de escritório para estruturação da Superintendência 

Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente. 

� AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, BARCOS, TRATOR, MÁQUINAS 

E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE EXECUÇÃO DO PAS- AÇÃO 

2052 

Igualmente voltada ao fortalecimento institucional das parceiras do PAS, esta Ação, 

procurou atender demandas da EMDAGRO, adquirindo quatro veículos automotores, tipo 

caminhonetes pick-up, zero quilômetro, e da COHIDRO, com a aquisição de 200 conjuntos 

de moto-bombas submersas com quadros de comando de diversos modelos e comandos, 

objetivando dotá-las da infraestrutura necessária ao fiel cumprimento da missão institucional 

de cada uma. 

�  ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO, PROJETOS 

EXECUTIVOS, PARA MODERNIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO DOS SISTEMAS 

DE BOMBEAMENTO PARA IRRIGAÇÃO NOS PERIMETROS DE 

JACARECICA I E GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO - AÇÃO 2332. 

Considerando que os sistemas de bombeamento de água dos Perímetros Irrigados já 

se encontram em operação há mais de 30 anos; os equipamentos elétricos existentes estão 

com a vida útil comprometida, ocasionando constante manutenção corretiva, além dos 

excessos de paradas por quebras e alto consumo de água e energia, concluiu-se pela 

necessidade da Modernização/Atualização com a Automação desses Sistemas e buscou-se o 

apoio do Programa Águas de Sergipe.  

O trabalho de Modernização e Automação dos Sistemas de Bombeamento de água 

nos Perímetros viabilizará de forma eficaz, segura e ágil o abastecimento de água aos 

irrigantes que atualmente convivem com um sistema de interrupções prolongadas no 

fornecimento de água, fato que pode acarretar perdas das culturas, forte stress hídrico e queda 

de produtividade, ocasionando sérios prejuízos financeiros aos produtores.  

Esta ação teve início no final de 2018 e foi concluída no decorrer do primeiro 

semestre do corrente ano, com a apresentação dos projetos e relatórios conclusivos, que foram 

analisados pela Comissão Técnica de Fiscalização e Acompanhamento do Contrato, por 

consultor do Banco Mundial e por diretores e técnicos da COHIDRO, e aprovados após 

algumas adequações realizadas. 
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� REALIZAÇÃO DE ESTUDO VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE 

INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA NA BARRAGEM DO RESERVATÓRIO 

JACARECICA I- AÇÃO 2334 

No decorrer do mês de setembro de 2019, a SEDURBS/UAPAS contratou a 

realização desse Estudo, o qual, quando concluído, deverá estabelecer as normas, critérios, 

condições contratuais principais e, fornecimento de todas as informações que permitam a 

elaboração de propostas e, posteriormente, a seleção e a contratação de empresa para 

execução de serviços de engenharia destinados a implantação da instrumentação geotécnica 

na barragem do reservatório Jacarecica I. A previsão para conclusão é final de janeiro de 

2020. 

� RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DAS BARRAGENS 

DOS RESERVATÓRIOS JACARECICA I, JACARECICA II, GOVERNADOR 

JOÃO ALVES FILHO, JAIME UMBELINO DE SOUZA- AÇÃO 2155 

O processo para contratação da empresa visando à execução da presente Ação está 

pronto, aguardando assinatura e emissão da ordem de serviço. As necessidades para 

revitalização das estruturas físicas das barragens dos reservatórios supramencionados foram 

identificadas durante a elaboração das ações constantes do Programa Águas de Sergipe, pelos 

técnicos da COHIDRO e da DESO, responsáveis pela operação e manutenção das respectivas 

barragens. Foram avaliadas e confirmadas pelos consultores do PSB, para execução em curto, 

médio ou longo prazo.  

� CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA 

O PAINEL DE SEGURANÇA DE BARRAGEM- AÇÃO 2344 

Esta Ação tem por finalidade diagnosticar as condições físicas das Barragens 

Jacarecica I, localizada na zona rural do povoado Jacarecica, no município de Itabaiana; 

Jacarecica II, situada na zona rural do povoado Palmeira, município de Malhador; Governador 

João Alves Filho,  localizada na zona rural do povoado Poção da Ribeira, município de 

Itabaiana; e Jaime Umbelino de Souza, localizada no rio Poxim Açu, município de São 

Cristovão; e apresentar soluções para os possíveis problemas detectados.  

Essas barragens foram objeto de Painel de Inspeção e Segurança, na vigência do 

Programa PROÁGUA Semi-árido, em 2001. Algumas recomendações daquela época não 

puderam ser cumpridas em sua totalidade. Assim, a realização de um Painel de Inspeção e 

Segurança no atual momento, no âmbito do PAS, tornou-se indispensável para a implantação 

de muitas das ações previstas no Componente Água e Irrigação. Mesmo porque, durante a 
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vida útil de qualquer barragem o proprietário tem a plena responsabilidade pela segurança da 

mesma, independente da fonte de recursos que a financiou.   

  O trabalho desta Ação, iniciado em 2014 com o apoio do PAS, consistem na 

execução de consultoria prestada por especialistas em Hidrologia, Hidráulica, Maciço de 

Concreto e Geotecnia, cujos respectivos Contratos foram prorrogados até o final do Programa, 

previsto para 30 de Abril de 2020. Até o presente momento, os especialistas já fizeram seis 

visitas das sete previstas até a conclusão do trabalho. A última está marcada para ocorrer no 

decorrer de março de 2020. 

A cada visita técnica dos especialistas é apresentado um relatório com as 

recomendações a serem seguidas pelos gestores das Barragens. Essas visitas ocorreram 

conforme demonstrado no quadro a seguir: 

� RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DAS BARRAGENS 

DOS RESERVATÓRIOS JACARECICA I, JACARECICA II, GOVERNADOR 

JOÃO ALVES FILHO, JAIME UMBELINO DE SOUZA- AÇÃO 2155 

O processo para contratação da empresa visando à execução da presente Ação está 

pronto, aguardando assinatura e emissão da ordem de serviço. As necessidades para 

revitalização das estruturas físicas das barragens dos reservatórios supramencionados foram 

identificadas durante a elaboração das ações constantes do Programa Águas de Sergipe, pelos 

técnicos da COHIDRO e da DESO, responsáveis pela operação e manutenção das respectivas 

barragens. Foram avaliadas e confirmadas pelos consultores do PSB, para execução em curto, 

médio ou longo prazo.  

� CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA 

O PAINEL DE SEGURANÇA DE BARRAGEM- AÇÃO 2344 

Esta Ação tem por finalidade diagnosticar as condições físicas das Barragens 

Jacarecica I, localizada na zona rural do povoado Jacarecica, no município de Itabaiana; 

Jacarecica II, situada na zona rural do povoado Palmeira, município de Malhador; Governador 

João Alves Filho, localizada na zona rural do povoado Poção da Ribeira, município de 

Itabaiana; e Jaime Umbelino de Souza, localizada no rio Poxim Açu, município de São 

Cristovão; e apresentar soluções para os possíveis problemas detectados.  

Essas barragens foram objeto de Painel de Inspeção e Segurança, na vigência do 

Programa PROÁGUA Semi-árido, em 2001. Algumas recomendações daquela época não 

puderam ser cumpridas em sua totalidade. Assim, a realização de um Painel de Inspeção e 
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Segurança no atual momento, no âmbito do PAS, tornou-se indispensável para a implantação 

de muitas das ações previstas no Componente Água e Irrigação. Mesmo porque, durante a 

vida útil de qualquer barragem o proprietário tem a plena responsabilidade pela segurança da 

mesma, independente da fonte de recursos que a financiou.   

  O trabalho desta Ação, iniciado em 2014 com o apoio do PAS, consiste na 

execução de consultoria prestada por especialistas em Hidrologia, Hidráulica, Maciço de 

Concreto e Geotecnia, cujos respectivos Contratos foram prorrogados até o final do Programa, 

previsto para 30 de Abril de 2020. Até o presente momento, os especialistas já fizeram seis 

visitas das sete previstas até a conclusão do trabalho. A última está marcada para ocorrer no 

decorrer de março de 2020. 

A cada visita técnica dos especialistas é apresentado um relatório com as 

recomendações a serem seguidas pelos gestores das Barragens.  

� CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA EM TECNOLOGIA 

PARA CONSERVAÇÃO DE ÁGUA E SOLO EM MICROBACIAS 

HIDRÁULICAS- AÇÃO 2403 

Esta Ação se reveste de grande importância tendo em vista o reduzido quadro de 

profissionais existente hoje na EMDAGRO e considerando a necessidade da empresa 

acompanhar e assessorar a execução das ações de implantação da Unidade Demonstrativa 

Piloto de técnicas de conservação de água e solo. O consultor contratado concluiu a primeira 

etapa do trabalho prevista em contrato, que se refere à análise e revisão dos produtos 

decorrentes do Projeto executivo de Unidade Demonstrativa Piloto (UDP), incluindo 

adequação às salvaguardas do Banco Mundial e, no momento, está atuando na elaboração do 

Manual Operativo da UDP Conservação e preparando o curso para técnicos, com base no 

cronograma.  

� IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 

LOCALIZADA NOS PERÍMETROS JACARECICA I E GOVERNADOR 

JOÃO ALVES FILHO, COM SUPERVISÃO - AÇÃO 2128. 

Esta é uma Ação que se reveste de enorme importância por fazer parte do rol de 

indicadores de resultado do Projeto (redução de 40% do custo de energia nos perímetros 

irrigados).  

O trabalho, que teve início em março de 2018 e irá, ao concluir em fevereiro de 

2020, beneficiar diretamente 594 irrigantes, sendo 127 de Jacarecica I e 467 de Poção da 

Ribeira (Gov. João Alves Filho), tem como objetivo central a implantação de modernos 
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sistemas de irrigação automatizados, utilizando microaspersores em substituição ao método 

por aspersão convencional, de forma a maximizar a utilização da água dos reservatórios.  

          O Perímetro Irrigado Jacarecica I, com área de 311 hectares e localizado no 

município de Itabaiana, às margens do rio Jacarecica, foi implantado em 1987 com 130 lotes 

de 2,0 ha cada um, contando atualmente com 127 unidades produtivas, uma área irrigável de 

252 ha e com 124 famílias assentadas, além de 06 lotes agrupados onde funcionam a sede do 

perímetro, uma área de pesquisa e uma infraestrutura habitacional chamada Agrovila.   

          O sistema de irrigação é constituído por uma estação de bombeamento e um 

sistema dotado com três adutoras, cada uma delas responsável pela alimentação de um grupo 

de unidades parcelares. A interligação das adutoras com as linhas mestras para cada parcela é 

feita mediante o uso de hidrantes. Em cada parcela irrigada, existe uma linha mestra e dois 

ramais móveis.  

          O Perímetro Irrigado Governador João Alves Filho, mais conhecido por Poção 

da Ribeira, também localizado no município de Itabaiana e implantado em 1987, é um projeto 

do tipo irrigação pública estadual, sem intervenção fundiária, onde predominam 

estabelecimentos com menos de 5 ha num total de 467 lotes, com uma área irrigável de 1.100 

hectares. 

          O sistema de adução é constituído por duas estações de bombeamento, duas 

adutoras de recalque e duas caixas de passagem, que beneficiam 1.100 ha de área irrigável.  

          Na análise ambiental e social da situação da infraestrutura hídrica e dos 

perímetros de irrigação existentes na bacia do rio Sergipe concluiu-se que os perímetros 

irrigados localizados no trecho médio do rio Sergipe apresentam alta ineficiência no uso da 

água, decorrente tanto das dificuldades operacionais dos reservatórios, fontes de 

abastecimento dos perímetros quanto das tecnologias de irrigação então utilizadas, 

recomendando medidas a serem adotadas  visando a conformidade ambiental dos perímetros 

e, principalmente, no sentido de minimizar a pressão pelo abastecimento de água, tanto para 

consumo humano como para irrigação. 

          O sistema de irrigação implantado nos Perímetros Irrigados Jacarecica I e 

Poção da Ribeira é o de Aspersão Convencional, que apresenta uma eficiência de irrigação da 

ordem de 50%, se bem conduzido. Entretanto, tem sido observado que a eficiência não 

ultrapassa dos 30%. Assim, 70% de água é desperdiçada, em decorrência de deficiência do 

próprio sistema, o qual dificulta o controle de lâminas hídricas nas parcelas/lotes, aliado ao 



45 
 

comportamento dos irrigantes que,  forma consciente ou inconscientemente, corroboram com 

tal desperdício. 

          O sistema automatizado que ora está sendo implantado viabilizará à equipe de 

Assistência Técnica o acompanhamento sistemático das aplicações hídricas nos lotes, 

podendo se afirmar que a eficiência da irrigação será da ordem aproximada de 85%, além de 

tantas outras vantagens asseguradas, como a redução do consumo de água, da tarifa de energia 

e de mão de obra na operação e a garantia de maior durabilidade, entre outras. 

� DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA 

RASTREAMENTO E CONTROLE DO COMÉRCIO E USO DE 

AGROTÓXICOS EM SERGIPE 

A empresa vencedora da licitação foi contratada no corrente ano, e já instalou toda 

sua equipe na sede da EMDAGRO, e iniciou o trabalho e já apresentou os produtos Projeto do 

Sistema e do Software com cadastros e relatórios, devidamente avaliados pela Comissão de 

Fiscalização. Os trabalhos estão sendo desenvolvidos de forma ágil e deverão ser concluídos 

até o prazo de encerramento do Acordo de Empréstimo, estabelecido para 30 de abril de 2020. 

 

� AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO 

LOCALIZADA E CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS- AÇÃO 2341 

A empresa vencedora da licitação foi contratada em 2019 e de imediato iniciou os 

trabalhos com agenda de reuniões com técnicos e produtores para os ajustes e entendimentos 

necessários. Inicialmente estão sendo construídas as casas de bombas e instalando os 

sistemas, de conformidade com exigências contratuais, utilizando várias frentes de trabalho 

visando agilizar sua execução. Segundo informações da Comissão de Fiscalização, até o 

momento foram instalados 7 sistemas, sendo 3 em Moita Bonita e 4 em Itabaiana.  

Além desse conjunto de Ações realizadas, concluídas e em andamento, no âmbito do 

Componente 2 do Programa, outras estão em trâmite para processo de licitação, a exemplo de: 

1. Execução de obras nos escritórios municipais e sede da EMDAGRO, que se 

encontra em fase de elaboração de edital; 

2. Execução de obras para instalação de Unidade Demonstrativa Piloto de práticas 

de conservação de água e solo no campo de difusão de tecnologias da EMDAGRO, em 

Itabaiana; 
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3. Implantação da instrumentação nas barragens Jacarecica II, Jaime Umbelino de 

Souza e Gov. João Alves Filho, com fornecimento de equipamentos e materiais. 

Provavelmente no início de 2020 esta Ação será contratada;  

4. Recuperação dos equipamentos da Tomada D’água de Jacarecica II e do Stop 

Log e Grade de Proteção da Adução de Gov. João Alves Filho. Como foi concluída Frustrada, 

novo processo foi elaborado e está em análise pelo Banco Mundial;  

5. Realização de amostragens e ensaios para a verificação da agressividade ao 

concreto pela água dos reservatórios das barragens Jacarecica I, Jacarecica II, Gov. João 

Alves Filho e Jaime Umbelino de Souza;  

6. Realização de amostragens e ensaios para verificação da reatividade álcali-

agregado das Barragens Jacarecica I e II, Gov. João Alves Filho e Jaime Umbelino de Souza. 

Como as licitações anteriores restaram Desertas, para execução dessas duas 

Ações de Amostragens, que são importantes para os objetivos do Projeto, serão 

contratadas empresas para coleta das amostras, as quais deverão ser enviadas para 

Laboratórios previamente definidos pelo Painel de Inspeção e Segurança de Barragens, 

a fim de realizar os ensaios. Na penúltima visita da equipe do Painel ao estado (junho 

2019) ficou definido como as Ações deverão ser executadas, inclusive, com o 

acompanhamento de um dos componentes do PSB junto aos Laboratórios que farão os 

Ensaios. 

7. Implantação de Stop-Log na Barragem do Reservatório Jacarecica II, 

cujo processo encontra-se em análise pelo Banco Mundial por se tratar de um 

procedimento concluído frustrado ou deserto por três vezes seguidas; 

8. Elaboração do Plano de Segurança de Barragens. Esta é uma Ação 

prioritária que poderá estar sendo contratada no início de 2020. 

9. Recuperação e Contenção dos Taludes da Ombreira Direita à Jusante da 

Barragem Jacarecica I 

Componente 3 – Água e Cidades 

Este Componente visa realizar intervenções voltadas à melhoria da qualidade de vida 

da população dos municípios ao longo da BHSE, bem como da qualidade da água, 

contribuindo para a sustentabilidade ambiental da região através da expansão do 

abastecimento de água, do saneamento e da infraestrutura de drenagem urbana. É conduzido 

pela Companhia de Saneamento de Sergipe, e tem o maior número de ações responsáveis pelo 

cumprimento dos objetivos de desenvolvimento do Projeto (PDO).  
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Do ponto de vistas de recursos financeiros, Água e Cidades é o Componente com a 

maior parcela do Acordo de Empréstimo, com previsão superior a US$36,9 milhões, ao longo 

do Projeto. Durante o atual exercício, até novembro, a parceira já recebeu o montante de 

R$31,927 milhões, o equivalente a US$7,989 milhões e até o momento, desde o início do 

Projeto, R$118,317 milhões, correspondente a US$29,6 milhões (câmbio médio de 

R$3,9959). 

A DESO, em função da sua atuação e da especificidade das obras que desenvolve, é 

uma parceira da maior importância para o resultado final do Projeto. Além do mais, todas as 

obras de contrapartida do Acordo de Empréstimo, que são de responsabilidade da Companhia, 

e já estão concluídas, também são essenciais para o cumprimento do PDO – ver Quadro 11.  

As grandes obras do Programa estão no âmbito do Componente 3, que são os 

sistemas de esgotamento sanitário (SES) de Itabaiana, 1ª Fase concluída em 2017, e de Nossa 

Senhora das Dores, concluída em 2018; a recuperação da capacidade de produção plena do 

Sistema de Adutora do São Francisco e reconstrução da ponte sobre o rio Sergipe, em Pedra 

Branca, também concluída em 2018, e a execução da 1ª etapa do Sistema de Drenagem 

Pluvial de Itabaiana (SDP 1-Itabaiana) e da 2ª etapa do SES de Itabaiana (Microdrenagem e 

Macrodrenagem), iniciadas neste exercício. 

Em cumprimento ao disposto em convênio firmado entre a então SEMARH e a 

DESO para operacionalização deste Componente do PAS, foi inserido no orçamento 2019 da 

UAPAS/SEMARH, hoje SEDURBS, a Ação PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA NA DESO 

com recursos financeiros previstos para atender às demandas de pagamentos por conta dos 

investimentos contratados pela parceira para, inicialmente:  

1. Conclusão das obras de implantação dos sistemas de coleta e tratamento 

de esgotos domésticos nos municípios de Nossa Senhora das Dores e a 2ª Etapa de 

Itabaiana, com suas respectivas supervisões; 

2. Implantação das obras do sistema de drenagem pluvial em Itabaiana, 

com recuperação da rede existente e supervisão das obras; 

3. Aquisição de veículos e equipamentos referentes ao Projeto de Melhoria 

da Capacidade Operacional da DESO; 

4. Aquisição de materiais e equipamentos dos Projetos do Programa de 

Redução e Controle de Perdas;  

5. Serviços complementares para execução das ligações domiciliares e 

serviços diversos do SES de Nossa Senhora das Dores;  
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6. Serviços de produção audiovisual e confecção de material gráfico para 

apoio à implantação do projeto socioambiental das obras de Itabaiana. 

 

Quadro  - Desempenho financeiro do PAS 

Componentes 

Gastos Anuais – R$1,00 

Total 

2014 2015 2016 2017 2018 
2019 (Até 

Out) 

I 180.856,00 464.200,85 2.215.498,33 3.065.111,95 9.407.824,86 8.340.294,05 
23.673.786,04 

 

II 0,00 423.278,88 466.980,96 2.967.958,47 13.114.935,26 12.684.147,05 
29.657.300,62 

 

III 0,00 3.595.319,85 41.486.230,57 29.057.283,45 12.250.391,89 28.633.975,23 
115.023.200,99 

 

Totais 180.856,00 4.482.799,58 44.168.709,86 35.090.353,87 34.773.152,01 
49.658.416,33 

 

168.354.287,65 

 

 

Quadro  - Contrapartida do AE 

Ação / Obra 

Valor da 

Contrapartida em 

US$ 

Valor Pago em R$ 

Em 2019(Até Out) Até 2019 

Implantação do sistema de abastecimento de 

água de Itabaiana 
4.265.788,31 0,0 4.395.929,96 

Implantação do Sistema de Coleta e 

Tratamento de Esgotos Domésticos em Barra dos 

Coqueiros 

 

6.885.500,15 

 

0,0 17.821.969,28 

Implantação do Sistema de Coleta e 

Tratamento de Esgotos Domésticos em no bairro São 

Conrado, em Aracaju 

 

2.243.571,05 

 

0,0 3.535.269,36 

Implantação do Sistema de Coleta e 

Tratamento de Esgotos Domésticos dos bairros 

Farolândia e Ponto Novo, em Aracaju 

 

6.198.287,75 

 

0,0 10.559.229,92 

Implantação do Sistema de Coleta e 

Tratamento de Esgotos Domésticos em 10 sub-bacias, 

em Aracaju 

 

19.838.014,49 

 

 

0,0 

 

31.365.137,58 

Implantação do Sistema de Coleta e 

Tratamento de Esgotos Domésticos em Estação 

Recuperadora de Qualidade do Sul (ERQ Sul), em 

 

2.225.651,50 

 

0,0 11.464.560,56 
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Aracaju 

Implantação do Sistema de Coleta e 

Tratamento de Esgotos Domésticos em Estação 

Recuperadora de Qualidade do Oeste (ERQ Oeste), em 

Aracaju 

 

5.193.186,75 

 

0,0 4.409.579,46 

T o t a i s 46.850.000,00 0,0 83.551.676,12(* 

 

(*) Este montante, pelo câmbio original do Projeto, de R$1,7713, corresponde a 

US$47.173.114,02, o que representa 100,69% do valor da contrapartida. 

 

 

 

 

  

 

� NOVOS INVESTIMENTOS 

Mesmo com o encerramento do Acordo de Empréstimo com o Banco Mundial 

definido para 30/04/2020, algumas ações consideradas importantes para o objetivo do 

Programa ainda estão por ser concluídas, em andamento ou em trâmite para o necessário 

procedimento licitatório. Desta forma foi elaborada a proposta orçamentária da UAPAS para 

o próximo exercício na qual se prevê um montante de recursos financeiros para investimentos 

da ordem de R$24,3 milhões destinados conclusão de obras de saneamento básico ao longo 

bacia hidrográfica do rio Sergipe e aquisição de bens diversos. 

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS EM 2019 – MEIO AMBIENTE (ÁREAS 

PROTEGIDAS E FLORESTAS) 

 

� ELABORAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DAS MATA 

ATLÂNTICA– AÇÃO 2040 

Nesta ação, o estado de Sergipe, busca auxiliar aos municípios a se enquadrarem na 

Lei nº 11.428, de 22 de Dezembro de 2006 – Lei da Mata Atlântica, o que poderá beneficiar 

os mesmo na obtenção de recursos em parceria com a SOS Mata Atlântica, visado, enfim, 
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fomentar nos municípios a elaboração dos Planos Municipais de Mata Atlântica (PMMA). 

Até o presente momento, apenas o PMMA do município de Capela encontra-se em 

desenvolvimento, aguardando a análise do Município, para correções finais e publicação do 

referido documento. No ano base de 2019, foram iniciadas tratativas com o, visita em campo 

e apresentação da proposta ao município de Riachão do Dantas, uma demanda espontânea 

municipal que prontamente fora atendida pela SERHMA, no entanto a descontinuidade da 

gestão local (ocorreram novas eleições no município) fizeram com que as atividades fossem 

cessadas, entretanto os técnicos da SERHMA estão buscando retomar as ações junto ao 

Município. Esta ação faz parte do nosso Planejamento Estratégico que visa até 2022 concluir 

2018 Planos Municipais de Mata Atlântica em nosso estado, na busca de ampliar as 

discussões e pôr em pratica esta meta, o CAF está buscando a parceria com o Consórcio 

Intermunicipal de Resíduos Sólidos, que será de grande importância para implantação destas 

ações.  

 

� ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO DE LEI PARA 

PAGAMENTO DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS– AÇÃO 2407 

Através desta ação, o Estado de Sergipe entrará na lista de estados que realizarão os 

Pagamentos por Serviços Ambientais, daqueles agricultores que aderirem ao Programa 

Produtor de Águas e a outros que venham a ser desenvolvidos pelo governo estadual, na 

tentativa de preservar e valor os serviços ambientais, beneficiando assim os agricultores que 

fazem a conservação da biodiversidade. 

Neste sentido, foi elaborado e encaminhado pela SEDURBS (SERHMA) para 

SUPERLEGIS, a Minuta de Projeto de Lei do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), 

documento este elaborado pelo GT do Programa Produtor de Águas em Sergipe, programa 

este formalizado por meio de Acordo de Cooperação Técnica com a Agencia Nacional de 

Águas (ANA). 

� CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA 

NATUREZA – AÇÃO 1934 

A criação de novas Unidades de Conservação, tem por objetivo ampliar os espaços 

preservado e conservar a biodiversidade sergipana. Estas ações são de suma importância para 

o Estado, pois o coloca dentro das convenções de biodiversidade, dos quais o Brasil é 

signatário.  
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Neste sentido, como ação que está dentro do nosso Planejamento Estratégico, que 

para o ano base de 2019, teríamos a criação de duas Unidades de Conservação, as quais já 

estão em fase final de conclusão que são o Parque Estadual do Marituba, localizado entre os 

municípios de Barra dos Coqueiros e Santo Amaro das Brotas, este encontra-se aguardando 

assinatura do Governador. Já a segunda Unidade de Conservação, que ainda não tem categoria 

definida, será localizada na Barra dos Coqueiros, às margens do rio Sergipe/Pamonga, na 

zona úmida de manguezal, a câmara de compensação ambiental acabou de aprovar a 

contratação por parte da Celse da empresa de consultoria para realizar os estudos que levarão 

a criação da referida UC. 

� CONSOLIDAÇÃO DE SISTEMA DE UCS DA NATUREZA 

(GESTÃO E MANEJO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO – AÇÃO 0043 

Esta ação propõe a gestão integrada das Unidades de Conservação Estadual, para que 

tenhamos uma proposta semelhante ao sistema nacional de unidades de conservação. Faz 

parte desta ação também os procedimentos administrativos diários de uma unidade de 

conservação. 

� IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DEMONSTRATIVO PARA 

MANEJO FLORESTAL COMUNITÁRIO – AÇÃO 0058 

Esta ação foi criada na busca de otimizar o uso da propriedade rural, nas regiões 

semiáridas, e ao mesmo tempo, retirar da clandestinidade os agricultores que queiram 

produzir de forma sustentável, lenha e carvão e possuam em seus imóveis ou em áreas 

coletivas vegetação suficiente para determinado fim. A SEDURBS (SERHMA) tem buscado 

junto ao INCRA, a liberação de áreas aptas para o desenvolvimento da atividade de Manejo 

Florestal, pois estudos do MMA/APNE, realizados nos Estado demonstraram que os 

remanescentes florestais aptos a MF estão dentro dos assentamentos de reforma agraria. 

Neste sentido estamos em fase de elaboração de um Termo de Referência (TDR) 

para contratação de consultor para realizar os TDR’s nas a serem indicadas pelo INCRA, nos 

assentamentos do alto sertão sergipano. 

� RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE EM SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS – AÇÃO 0056 

Esta ação que tem como objetivos múltiplos benefícios para sociedade e meio 

ambiente, tem buscado trabalhar a questão hidroambiental das bacias sergipanas, com intuito 
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de melhorar a cobertura florestal das áreas de preservação permanente das sub-bacias e bem 

como a qualidade e quantidade de águas nos mananciais sergipanos. 

Neste intuito, foram produzidas e distribuídas mais de 10 mil mudas de espécies 

florestais da vegetação nativa, a produção das mudas é uma parceria com a Universidade 

Federal de Sergipe através do Departamento de Ciências Florestais, onde anualmente 

produzimos uma quantidade de mudas para atender ao público em geral. Esta ação consta no 

nosso Planejamento estratégico através da ação do Programa Águas de Sergipe no qual por 

meio do Contrato 24/2017, vem realizando serviços de cercamento, reflorestamento e 

revegetação dos mananciais das Barragens Jacarecica I,II, Governador João Alves Filho, 

Jaime Umbelino, trechos dos rios Poxim e Cajueiro dos Veados. 

 Atividades executadas no Contrato n. 24/2017 – “Serviços de Mobilização e 

Sensibilização, Cercamento, Reflorestamento, Revegetação e Manutenção para atender aos 

Projetos de Preservação, Conservação e Recuperação de Mananciais, na Região Da Bacia 

Hidrográfica do Rio Sergipe, no estado de Sergipe”. (PROJETO CONJUNTO COHIDRO, 

EMDAGRO, COHIDRO, DESO E SEDURBS).  

Empresa contratada: STCP Engenharia de Projetos Ltda. Valor: R$ 14.888.322,23.  

Foram executados até o presente momento 87% dos serviços contratados. 

� PROGRAMA ARBORIZAR-SE  

Este Programa, desenvolvido pela SEDURBS através da SERHMA/CAF, tem por 

objetivo a mudança do quadro atual de arborização urbana dos municípios sergipanos, através 

da substituição gradativa das espécies exóticas presentes hoje em 100% dos municípios por 

espécies nativas de cada região, além disso, busca-se também o envolvimento da comunidade 

na escolha da árvore símbolo do município através de eleições e após o resultado decreta-se 

aquela espécie imune de corte no município. Apesar de não haver repartição de recursos para 

os municípios, o projeto já obteve adesão de 43 municípios sergipanos e já foi premiado no IV 

Congresso Nordestino de Arborização Urbana. Já estamos na terceira etapa e somente em 

2019 já foram entregues 14 Planos Básicos Municipais de Arborização Urbana, 

aproximadamente 5.000 mudas de espécies florestais nativas. Temos como meta até 2022 

alcançar 100% dos municípios. 
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� PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUAS DE SERGIPE 

O estado de Sergipe celebrou em 2017, o Acordo de Cooperação Técnica com a 

Agência Nacional de Águas – ANA, aderindo ao referido Programa que visa recuperar e 

conservar as áreas de recargas, Áreas de Preservação Permanente, Nascentes e trechos de 

Matas Ciliares de Rios nas Bacias Sergipanas, com a perspectiva de pagamentos por Serviços 

Ecossistêmicos com destaque pelo Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). 

Neste sentido, em 2019 foi realizado pela ANA em parceria com a SEDURBS 

(SERHMA), curso sobre o Programa Produtor de Águas, de onde foi apresentado por técnicos 

da SEDURBS, o Manual Operacional do Programa para Sergipe com a implantação do grupo 

técnico interinstitucional, para coordenar o programa em nosso Estado. Este grupo técnico 

interinstitucional vem trabalhando para aprovação da lei de PSA, para que possam ter 

respaldo legal, para início das ações de recuperação dos mananciais com o pagamento pelos 

serviços ambientais. 

A SEDURBS (SERHMA) já definiu que as sub-bacias dos Riachos Mata Verde e 

Gandra, em Malhador, serão as áreas do projeto piloto do Programa Produtor de Água em 

Sergipe. 

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS EM 2019 – MEIO AMBIENTE 

(QUALIDADE e EDUCAÇÃO AMBIENTAL) 

 

� CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA A GESTÃO 

AMBIENTAL SUSTENTÁVEL (FUNERH) – AÇÃO 0059 

Objetiva capacitar os gestores e técnicos dos municípios para o desenvolvimento de 

ações sustentáveis dentro dos municípios. 

Foram realizadas 10 oficinas pedagógicas de educação ambiental tendo como tema, 

Cadê o lixo que tava aqui, e público alvo os alunos das escolas dos municípios que 

apresentam as salas verdes criadas e funcionando.  

REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA 

AMBIENTAL – AÇÃO 0078 

Tem como objetivo despertar a consciência ambiental na população para a proteção e 

conservação dos recursos naturais. 



54 
 

Foi realizado o evento da Olimpíada Ambiental de Sergipe, com o tema: “Resíduos 

Sólidos: O primeiro passo para Sustentabilidade” ocorreu durante todo o segundo semestre de 

2019, tendo início com a abertura no dia 07 de agosto às 09h na Biblioteca Pública Epifânio 

Dórea, com a participação de gestores da Educação, Secretários de Meio Ambiente e 

autoridades, vale ressaltar que, para a realização deste projeto se faz necessário uma grande 

mobilização no interior do Estado anteriormente a data de abertura, para que possamos ter 

público, essa fase de mobilização acontece durante todo o período da Olimpíada, finalizando 

apenas no evento de encerramento do projeto. 

 

� IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO PARA A 

A3P EM ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – AÇÃO 

0081 

Tem como objetivo a eliminação dos Impactos Ambientais de suas atividades, pelo 

uso Racional dos Recursos Naturais por Parte dos Gestores e Servidores Públicos Estaduais. 

Nesta ação, não foram realizadas atividades em 2019. 

 

� IMPLANTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE COMBATE 

DESERTIFICAÇÃO MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA SECA– AÇÃO 1522 

Objetiva apresentar estratégias para o enfrentamento da desertificação no Estado de 

Sergipe. 

Foi elaborado um relatório no mês de julho e encaminhado à SUPERLEGIS, o qual 

traz informações a respeito do programa que o Estado vem desempenhando acerca do 

combate à desertificação cuja finalidade foi para a formatação do Projeto de Lei. A minuta de 

Lei foi atualizada e encaminhada à SUPERLEGIS.  

No dia 25 de outubro, foi realizada reunião com a consultora do PENUD, Projeto de 

Cooperação de Manejo e Uso Sustentável da Terra do Semiárido no Nordeste Brasileiro 

implantado de 2016, a Sra. Maria Onestina, cujo objetivo foi debater as atividades que foram 

desenvolvidas pelo Estado referentes ao combate à desertificação e, ainda definir as ações a 

serem executadas, visto que a previsão é o projeto se estenda até 2021.  

Até o momento, está em aguardo informações a respeito da prorrogação dos prazos, 

por parte do Ministério de Meio Ambiente. 
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� APOIO E FORTALECIMENTO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS 

DE SANEAMENTO BÁSICO – AÇÃO 1534 

Possui como objetivo o fortalecimento dos Consórcios Públicos para a 

Implementação da PNRS em Sergipe. 

 Nessa ação foi realizado o acompanhamento das PMIs - PROCEDIMENTO DE 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE, das regiões do Agreste Central e do Sul e Centro Sul, 

com a participação de técnicos dos seguintes órgãos, AGRESE, ADEMA, dos Consórcios de 

Saneamento Básico e a SEDURBS/SERHMA, com o objetivo de análise e avaliação dos 

estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e jurídica, para a gestão dos resíduos 

sólidos, com a construção dos aterros sanitários nessas regiões. A PMI da região agreste foi 

acompanhada pelo técnico Marcos Eloy e a PMI da região sul e centro sul pelo técnico Carlos 

Augusto, as análises e avaliações dos projetos e das propostas das empresas participantes 

pelos técnicos participantes da comissão, foi elaborado o relatório final de cada PMI, onde a 

empresa vencedora foi à empresa SINERTEC.  

        Os relatórios foram apresentados no auditório da CODISE, com a participação 

de prefeitos, secretários, diretores de departamentos de meio ambiente, superintendentes dos 

consórcios e outras autoridades. Após a apresentação dos relatórios, eles foram entregues aos 

respectivos consórcios, para posterior avaliação dos seus consorciados, e a realização das 

possíveis licitações para a contratação da empresa que irá realizar o projeto de gestão dos 

resíduos sólidos dos municípios consorciados. 

E está em desenvolvimento a PMI da região da Grande Aracaju, que está sendo 

acompanhada pela técnica da SEDURBS (SERHMA)/CRQ. 

� INCLUSÃO SOCIOAMBIENTAL E PRODUTIVA DE 

CATADORES E COLETORES DE RECICLÁVEIS EM SERGIPE – AÇÃO 

1781 

Objetiva identificar, cadastrar, capacitar os Catadores e Coletores de Materiais 

Recicláveis do estado de Sergipe. 

Essa ação vem sendo executada desde do ano de 2015, e está na meta 03, com a 

realização dos encontros regionais para as formações de redes, projetos arquitetônicos dos 

galpões de triagem e a coleta de informações nas cooperativas e municípios dos 
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empreendimentos selecionados, sobre a logística e comercialização do óleo de cozinha e a 

comercialização dos recicláveis. 

� ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL – AÇÃO 1909 

Tem como finalidade elaborar um plano de ação para fomentar a Educação 

Ambiental permanente nos municípios sergipanos. 

Nesta ação, não foram realizadas atividades em 2019. 

� APOIO AOS MUNICÍPIOS NA IMPLANTAÇÃO DA COLETA 

SELETIVA (FUNERH) – AÇÃO 1911 

Objetiva acompanhar o processo de elaboração da Lei municipal de Coleta Seletiva e 

sua implantação nos municípios sergipanos em conformidade com a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos – PNRS. 

Ação de apoio aos municípios vem sendo realizada junto às viagens da ação de 

inclusão socioambiental e produtiva dos catadores e coletores de materiais recicláveis de 

Sergipe, fazendo o levantamento das leis e projetos de coleta seletiva aprovados nos 

municípios e a implantação efetiva da coleta nesses municípios.  

Lei de Implantação da Coleta Seletiva por Região: 

� Agreste Central: 

13 municípios, Areia Branca, Campo do Brito, Carira, Cumbe, Divina Pastora, 

Frei Paulo, Itabaiana, Macambira, Moita Bonita, Malhador, Nossa Senhora das Dores, 

Ribeirópolis e Siiri. 

� Baixo São Francisco: 

14 municípios, Capela, Cedro de João, Gararu, Graccho Cardoso, Ilha das Flores, 

Japoatã, Malha dos Bois, Neópolis, Nossa Senhora da Glória, Pacatuba, Propriá, Santana 

do São Francisco e Telha. 

� Grande Aracaju: 

02 municípios, Aracaju, Nossa Senhora do Socorro. 

� Sul e Centro Sul Sergipano: 

15 municípios, Arauá, Boquim, Cristinápolis, Indiaroba, Itabaianinha, Pedrinhas, 

Poço Verde, Riachão dos Dantas, Santa Luzia do Itanhy, Simão Dias, Tobias Barreto e 

Umbaúba. 
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Coleta Seletiva Implantada por Região: 

� Agreste Central: 

03 municípios, Itabaiana, Divina Pastora e Malhador. 

� Baixo São Francisco: 

01 município, Canindé. 

� Grande Aracaju: 

02 municípios, Aracaju, Nossa Senhora do Socorro. 

� Sul e Centro Sul Sergipano: 

09 municípios, Boquim, Estância, Indiaroba, Itabaianinha, Lagarto, Pedrinhas, 

Santa Luzia do Itanhy, Simão Dias e Tobias Barreto. 

 

� PRODUÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EDUCATIVO 

Objetiva apoiar os municípios sergipanos através de produção e distribuição de 

material didático educativo de educação ambiental. 

Em 2018 foi elaborado projeto para material didático de educação ambiental Cartilha 

com temática voltada para a Agroecologia, o projeto foi aprovado e conseguiu recurso através 

de convênio com o Ministério do Meio Ambiente. 

No mês de outubro do corrente ano, houve reunião no gabinete da SEDURBS com o 

Secretário Ubirajara Barreto, o Superintendente da SERHMA Ailton Rocha, a Coordenadora 

da CEA Elane Alvarenga e a Diretora dos Atos e Contratos Miriany, para dar andamento a 

essa ação. A Sra. Elane Alvarenga oficializou solicitação de aditivo de prazo para este 

convênio junto ao MMA e solicitou oficialmente cooperação técnica da COHIDRO e 

EMDAGRO para formar comissão técnica para elaboração de TR para futuro processo de 

licitação para execução da mesma. Aguardamos resposta do MMA referente ao aditivo de 

prazo e da COHIDRO e EMDAGRO para começar os trabalhos. 

Nesta mesma reunião, foi encaminhado pela Sra. Elane Alvarenga ao Diretor de 

Comunicação o Sr Eli Augusto e a Sra Miriany o Projeto de Educação Ambiental através de 

Programa de Rádio, objeto de convênio entre SEDURBS e o MMA. 

� ELABORAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE COLETA 

SELETIVA (FUNERH)- AÇÃO 2185 
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Tem como objetivo elaborar esse instrumento da PNRS, Lei Federal 12.305, que 

possuem um arcabouço de projetos e ações para a implantação da Coleta Seletiva no Estado 

de Sergipe, servindo de apoio para nortear os municípios sergipanos. 

Nesta ação, não foram realizadas atividades em 2019. 

� RELATÓRIO GERENCIAMENTO COSTEIRO 

 O presente relatório visa apresentar informações técnicas acerca do Gerenciamento 

Costeiro em Sergipe. 

 O órgão ambiental do governo do estado de Sergipe buscou há alguns anos realizar o 

desenvolvimento da sua PEGC, através da extinta Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 

dos Recursos Hídricos - SEMARH estabeleceu algumas das diretrizes, orientada pelo plano 

nacional no intuito central de inicializar os procedimentos para a gestão integrada do 

Gerenciamento Costeiro no estado, através do estabelecimento de um coordenador 

responsável, iniciou procedimentos que podem ser basicamente resumidos em realização de 

cursos e seminários de esclarecimento da temática. 

 Foi disponibilizado na época um técnico que ficaria responsável para mobilizar os 

municípios e explanar o caráter de conhecimento sobre a região costeira do estado, os 

trabalhos foram iniciados em meados de 2012 e 2013. 

 É válido ressaltar que o estado já possui um Decreto de Nº 29.167 de 05 de abril de 

2013, alterado pelo Decreto Nº 40.374 de 16 de maio de 2019, que constitui a Comissão 

Técnica Estadual do Gerenciamento Costeiro e do Projeto de Gestão Integrada da Orla 

Marítima do Estado de Sergipe – CTE-GERCO/SE, e dá outras providências. 

 A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade – 

SEDURBS, juntamente com a Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio 

Ambiente - SERHMA atualmente vem realizando a mobilização e gerenciamento dessa 

comissão técnica constituída por órgãos, instituições e municípios. 

 Sendo assim foi realizada a disponibilização do recurso através da Matriz de 

investimento do Programa de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR-SE, para 

contratação de empresa e atuação em parceria com a CTE/SE, na elaboração dos produtos. 

Onde foi construída a Minuta de Lei que institui o Plano e o Sistema de Gerenciamento 

Costeiro Estadual, entregue ao órgão ambiental do estado SEDURBS, que em seguida foi 
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tramitado para a SEGOV onde foram feitas as devidas análises e encaminhamentos 

necessários. 

DIRETORIA DE ATOS E CONTRATOS 

 

A Diretoria de Atos e Contratos integra as atividades desenvolvidas pela Secretaria 

de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade - SEDURBS, sendo responsável 

pelas formalizações dos contratos e aditivos oriundos das licitações, contratações diretas, 

inexigibilidades, bem como celebração de Convênios, Contratos de Repasse, Termos de 

Compromisso, Termos de Cooperação Técnica e instrumentos congêneres; análise e 

elaboração das prestações de contas dos instrumentos jurídicos formalizados pela Secretaria; 

cadastramento de propostas e acompanhamento dos Convênios na Plataforma Mais Brasil 

(SICONV); acompanhamento direto do Programa Sergipe Cidades financiado pelo BNDES; 

atualização do Sistema ComprasNet e Sistema Integrado de Gestão - SIG após formalizados 

os contratos e aditivos; Comunicação à Assembléia de todos os instrumentos jurídicos 

celebrados; acompanhamento de Convênios e instrumentos congêneres junto aos  

Concedentes, desde à formalização até a celebração de Termos Aditivos com as alterações 

necessárias e consequente finalização; pagamento das faturas dos contratos oriundos de 

Convênios que operam por OBTV, bem como de Prestação de Contas junto ao Portal.  

 

O relatório das atividades das vinculadas à SEDURBS é apresentado individualmente 

nas suas respectivas Prestações de Contas. 

Conscientes da união de todos para a concretização das metas estabelecidas pelo o 

Governo do Estado, no que tange a competência e cumprimento das políticas públicas de 

infraestrutura, transportes, obras públicas, habitação, saneamento básico, meio ambiente e 

recursos hídricos, agradecemos ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado pelo apoio, 

que viabilizaram as ações estabelecidas, em prol da comunidade. 

 

Aracaju, 31 dezembro de 2019. 

 

 


