
  
 

 
GOVERNO DE SERGIPE 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade – 
SEDURBS 

 

RELATÓRIO GESTÃO 

 

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade nos 
termos da Lei 8.496, de 28 de dezembro que dispõe sobre a Estrutura Organizacional 
Básica da Administração Pública Estadual, vem apresentar o Relatório Anual de suas 
atividades referente ao exercício 2020. Vale destacar, que estão entre as atribuições da 
SEDURBS a competência para realizar o planejamento, organização, coordenação e o 
controle das ações referentes à política estadual de infraestrutura, meio ambiente, 
transportes e obras públicas. Além de ser responsável pela implementação da política 
estadual de desenvolvimento urbano, políticas setoriais de habitação e saneamento 
básico e ambiental.  

Ainda estão dentre as competências da SEDURBS, a execução das políticas 
estaduais de meio ambiente, recursos hídricos, educação ambiental, preservação, 
conservação e restauração de processos ecológicos, a formulação e a gestão de política 
setorial da destinação dos resíduos sólidos, urbanos e industriais e a revitalização de 
bacias hidrográficas. Além disso, com a instituição da Lei 8.633/2019 o Departamento 
Estadual de Defesa Civil do Estado de Sergipe- DEPEC passou a fazer parte da 
estrutura organizacional da SEDURBS. Essas ações são exercidas também através de 
suas vinculadas: DESO, DER, CEHOP e ADEMA, entidades estas, que a SEDURBS 
vem realizando a fiscalização, o acompanhamento das ações e das metas constantes 
também no Planejamento Estratégico do Governo do Estado, a fim de atender com 
eficiência e celeridades as necessidades da População Sergipana. 

 

IDENTIDADE ESTRATÉGICA 

 

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: Transparência, Ética, Gestão Participativa; Eficiência; Celeridade; 
Comprometimento; Desenvolvimento; Responsabilidade Social. 

 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

OBRAS EM DESTAQUE – SEDURBS 2020 

 

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade executou 
no ano de 2020, um total de 17 (dezessete) obras concluídas e 14 (catorze) encontram-se 
em andamento no Estado, totalizando um investimento no valor de R$ 40.898.677,52 
(quarenta milhões oitocentos e noventa e oito mil seiscentos e setenta e sete reais e 
cinquenta e dois centavos) de obras só da SEDURBS. Além disso, outras diversas obras 
foram realizadas pela SEDURBS em parcerias com suas vinculadas conforme 
discriminados nos relatórios individualizados de cada órgão. As obras beneficiaram a 
população em diversas áreas como: 



Educação – Este ano, foi concluída 1 (uma) escola em Santa Rosa de Lima e também 
se encontra em andamento a obra de infraestrutura de Escola profissionalizante no 
Povoado Colônia de Sergipe em Indiaroba. Em Aracaju, foi entregue o Centro 
Comunitário São Carlos e concluído o Centro Comunitário de Santa Luzia do Itanhy. 

Pavimentação – Foram executadas diversas pavimentações que beneficiaram toda a 
população sergipana. Pavimentação em paralelepípedo da Rua José Carlos Deda, Tv. 
Avelino Barbosa, Tv. Barbosa Guimarães, Tv. Bomfim, Tv. BNB e da Av. Acesso ao 
Conj. Rivalda Matos. Lote 04; Execução dos serviços/obras de pavimentação granítica 
em diversas ruas do município de Indiaroba/SE; execução dos serviços/obras de 
pavimentação granítica em diversas ruas no município de Malhada dos Bois/SE, 
conforme Lote I; execução dos serviços/obras de pavimentação granítica em diversas 
ruas do município de Poço Redondo/SE, conforme Lote II; Execução dos serviços/obras 
de pavimentação granítica em diversas ruas do município de Poço Redondo/SE, 
conforme Lote I; pavimentação em paralelepípedo em ruas do Conjunto Jardim Campo 
Novo (Ruas B, C, D, H e X) - Emenda do Deputado Fábio Reis - Recurso Federal: R$ 
402.288,22 - Contrapartida: R$ 5.000,00; pavimentação em paralelepípedo em diversas 
ruas do Povoado Rio Fundo, Mariquita e Pista do Pau Grande e Recurso Federal: R$ 
591.771,54 - Contrapartida: R$ 236. 708,62, totalizando um investimento em 
pavimentação de R$ 3.416.744,68. Além das obras de pavimentação aqui destacadas, 
outras obras de pavimentação vem sendo executadas pela CEHOP, vinculada a 
SEDURBS como por exemplo  a Pavimentação da Rodovia SE-100, já em fase de 
conclusão, que interliga o Município de Pirambu ao Município de Pacatuba; a 
Implantação da Pavimentação da Rodovia SE-255, que interliga o município de 
Itaporanga D’Ajuda ao Município de Itabaiana e a Implantação do Acesso ao Povoado 
de Queimada grande, Município de Umbaúba e Execução da 1ª Etapa da Pavimentação 
de Acesso ao Parque das Palmeiras no Povoado Brejo, em Lagarto/SE. 
 
Esporte – Foi realizada a reforma do Ginásio de Esportes Governador Albano Franco 
em Itabaianinha, a reforma de Ginásio de Esportes em Pinhão, a reforma do Ginásio de 
Esportes em Siriri. Além de obras de reparos nas instalações existentes no Ginásio de 
Esportes Simão-Dias/SE que está com 95% concluído, com previsão para finalização 
em dezembro de 2020. O Governo do Estado ainda concluiu a Quadra de Esportes do 
Povoado Cana Brava, localizada em Santa Rosa de Lima, pelo Programa Sergipe 
Cidades, a Quadra com a Praça em Feira Nova a construção de vestiário para Quadra de 
Esportes de Tomar do Geru e a reforma da Quadra de Esportes do Povoado Lagoa da 
Volta em porto da Folha. A CEHOP vinculada da SEDURBS no que se refere ao 
fomento ao esporte no ano de 2020, concluiu a construção da Cobertura e Reforma da 
Quadra Polivalente do Colégio Estadual Dr. Jugurta Barreto, em Aracaju/SE e tem em 
andamento a Reforma do Piso da Quadra do Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju/SE 
e reforma da Quadra e Ampliação do Colégio Estadual Paulo Freire, em Aracaju/SE. 

Social – Foram concluídos os 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 a Reforma da Praça Lucila Macedo Deda em Simão Dias, e 
encontram-se em andamento a reforma da praça de eventos José Rosário de Santana, 
município de Poço Verde/SE, com atualmente 30% executada, com previsão para 
conclusão para o início de 2021. Foram construídos ainda o Centro Comunitário São 
Carlos em Aracaju e o Centro Comunitário de Santa Luzia do Itanhy. Além disso, a 
CEHOP vinculada a SEDURBS tem em andamento a Reforma e Ampliação do Centro 
de Convenções de Sergipe (CCS), em Aracaju/SE, a Construção do Centro 



Especializado em Reabilitação CER-IV, em Aracaju/SE, a construção do Centro 
Vocacional Tecnológico (CVT) no Povoado Crasto, em Sta. Luzia do Itanhy/SE, a 
reforma do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças – CFAP da Polícia 
Militar de Sergipe, em Aracaju/SE , a reforma do Centro de Capacitação Canudos, no 
povoado Quissamã, em N. S. do Socorro/SE, a Construção do Centro Social de Reforma 
Agrária, em Canindé do São Francisco/SE e a Construção do Centro Social de Reforma 
Agrária no Assentamento Queimada Grande, em Poço Redondo/SE. 
 
Mobilidade Urbana – Com vista a melhorar a mobilidade urbana reforma e ampliação 
do Terminal Luiz Garcia Reforma e Ampliação do Terminal Rodoviário de Santo 
Amaro das Brotas. Iniciou a Reforma do terminal Luiz Garcia.  

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 2020 as obras a seguir descritas.  

• Entrega do Clube Social de Santa Rosa de Lima 
 
A obra recebeu investimentos de R$ 931.007,31. Os serviços contam com a construção 
de uma nova cobertura com tratamento térmico e acústico no salão principal, construção 
de banheiros femininos e masculinos e banheiros também adaptados para pessoas com 
necessidades especiais, construção de bar e lanchonete com área de apoio, ampliação do 
salão principal. Além da reforma, foi realizada a ampliação, e o clube passa a ter 
415,51m². O espaço teve implantação do projeto de acessibilidade em todas as áreas. 

• Revitalização do acesso à Nossa Senhora do Socorro pela BR 101 

Executada pelo Governo de Sergipe, por meio da SEDURBS, tendo o Departamento 
Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), como órgão executor, a obra 
recebeu investimentos na ordem de R$ 1.126.117,37, provenientes do Programa de 
Apoio ao Investimento dos Estados (Proinveste). Os serviços compreenderam a 
recuperação de 850 metros de extensão da pista de rolamento, construção da calçada de 
pedestres com 1,50 metros de largura em ambos os lados, ciclovia de 2,40 metros no 
lado direito, sendo duas pistas, implantação de sinalização vertical e horizontal, além da 
iluminação em led em toda a extensão da via, na qual, no lado direito os postes possuem 
uma pétala, que é uma espécie de luminária, e duas no lado esquerdo, trazendo 
segurança e melhorando a mobilidade urbana da população Sergipana. 
 

Governo do Estado cria o “Parque Estadual do Aquífero Marituba”  

A criação do ‘Parque Estadual Aquífero Marituba’, localizado no litoral sergipano que é 
conhecido por suas belas praias, dunas, lagoas e restingas e seu vasto ecossistema 
costeiro. O ambiente rico em biodiversidade agora é protegido através do decreto 
40.515/2020, que autoriza a criação do Parque. Localizada entre os municípios de Barra 
dos Coqueiros e Santo Amaro das Brotas a unidade de conservação e proteção integral é 
um espaço de amparo aos recursos naturais e a ações na recuperação de danos 
ambientais presentes na extensão territorial. Além disso, a reserva detém uma grande 
quantidade de água doce, tendo como uma de suas principais funções o monitoramento 



dos lençóis freáticos do aquífero. A criação do Parque possibilitará a proteção do 
ecossistema da região, bem como ações de preservação e fiscalização. 

• Construção do Mercado Municipal de Pacatuba 

O Governo de Sergipe, por meio da SEDURBS, em 15 de abril de 2020 concluiu a 
construção do Mercado, localizado na Rua Leandro Maciel no Baixo São Francisco, no 
município de Pacatuba. A obra possui 1.120,79 m² de área e recebeu investimentos de 
R$1.764.707,69, do Programa Sergipe Cidades, tendo seguido todas as normas e 
exigências estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). O 
Mercado foi construído no formato galpão pré-moldado em concreto armado, cobertura 
de telha em alumínio e piso de alta resistência, 92 boxes específicos para a 
comercialização dos mais diversos tipos de carnes. O espaço possui um eficiente 
sistema de drenagem além de atender a todas as normas de acessibilidade. Além de 
proporcionar mais segurança, higiene e melhores condições de trabalho aos feirantes, 
oferece uma melhor comodidade para atender ao a pulação de Pacatuba e visitantes da 
região.  

 

• Andamento da obra da Orla Sul 

As Obras da Orla Sul, um dos maiores projetos de urbanização em execução pelo 
Governo do Estado, durante o exercício 2020 tem avançado nas praias do litoral sul da 
capital. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade 
(Sedurbs) e a Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (CEHOP), tem 
imprimido esforços para a conclusão do Projeto. O primeiro trecho da Orla Sul tem 
investimentos de R$ 8.872.404,50, provenientes do governo do Estado. Serão 
implantadas ciclovia e calçadas com acessibilidade (rampas, piso tátil e sinalização 
vertical e horizontal), além de realizar a recuperação da Rodovia SE-100 (Rodovia 
Inácio Barbosa) e a construção de cinco passarelas de acesso ao mar, a reconstrução da 
área do Deque do banho doce, construção de mureta/banco linear em todo o perímetro e 
implantação de projeto paisagístico através da inserção de espécies vegetais nativas. A 
Execução dos serviços/obras de adequação urbanística das praias do litoral sul de 
Aracaju/SE referente ao trecho inicial está com 65% concluído. O Trecho 3-A já 
encontra-se em andamento com 3%, com investimento no valor de R$ 13.140.286,40. O 
Trecho 2 da adequação urbanista encontra-se atualmente com 2% de execução. 

• Obra de ampliação da Adutora do Piauitinga  

A obra do Sistema de Abastecimento de Água Integrado Piauitinga (Adutora do 
Piauitinga), que vai levar água para os município de Lagarto, Salgado, Simão Dias e 
Riachão do Dantas, no Centro-Sul de Sergipe está em fase bem adiantada. Uma das 
frentes de trabalho referente a construção da nova estação de tratamento de água que vai 
levar desenvolvimento e qualidade de vida para os moradores da região Centro Sul de 
Sergipe e atender a mais de 170 mil pessoas nos quatro municípios. Atualmente a obra 
encontra-se em fase de assentamento de tubulações com 60,12% dos serviços 
executados. Reservatório de 1000m³ em Lagarto com 83% já executado. Reservatório 
de 1000m³ em Salgado com 91% já executado. ETA de Salgado com 68% executado e 
ETA de Lagarto com 73% executado. 



• Obra de Centro Comunitário em Santa Luzia do Itanhy 

 
O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), entregou o Centro Comunitário do município de 
Santa Luzia do Itanhy, a 77 km de Aracaju. Tendo investimentos na ordem de 
R$325.221,49, proveniente do Programa Sergipe Cidades, o espaço localizado na 
Avenida José Fontes, uma das principais vias públicas da sede municipal, possui 489,47 
m² de área construída, onde foram executadas 396,40 m² de revestimento cerâmico, 
156,79 m² de pavimentação em alta resistência, 240,00 m² em concreto e 65,00 m² 
granítica, além da pintura em 1.030,00 m², aplicação de 202,18 m² de cobertura e 50 m² 
de meio fio em concreto, além de projeto de acessibilidade com rampas, sinalização e 
banheiros específicos. 
 

• Pavimentação Indiaroba 

Moradores do Conjunto Nezinho Gomes, na cidade de Indiaroba, no Litoral Sul do 
Estado, a 94 km de Aracaju, receberam a pavimentação granítica de quatro logradouros 
realizadas pelo Governo de Sergipe. A entrega foi simbólica, na prefeitura municipal, 
obedecendo a determinação do Decreto Governamental para evitar aglomeração neste 
período. Com investimentos na ordem de R$302.114,44, provenientes de emenda 
parlamentar do Deputado Federal, João Daniel, a obra contemplou as ruas A, B, C, D, 
situadas no conjunto habitacional localizado na sede municipal, totalizando 3.601,80 m² 
de pavimentação em paralelepípedo, beneficiando centenas de moradores. As ruas 
foram entregues com rampas de aceso para pessoas com necessidades especiais e placas 
de sinalização. 
 

• Pavimentação de bairros em Lagarto 

Assegurando melhores condições de vida e dignidade para os cidadãos, o Governo de 
Sergipe executou no ano de 2020 obras que impulsionaram o desenvolvimento 
econômico. O município de Lagarto recebeu a pavimentação de 79 km de Aracaju.  O 
poder Executivo Estadual está executando a pavimentação granítica de vias públicas em 
dois bairros da cidade. Está em andamento a Pavimentação em diversas ruas do 
município de Lagarto/SE. Investimentos oriundos de emenda do Deputado Fábio Reis - 
Recurso Federal: R$ 651.428,57, com contrapartida: R$ 671,43 (*Av. Francisco 
Antônio de Figueiredo, Bairro São José 5.384,43 m² *Rua Alto da Boa Vista, Bairro 
Alto da Boa Vista 1ª etapa 592,00 m²) a obra encontra-se com 20% de execução. 

• Governo do Estado recupera estrutura da ponte na divisa entre Aracaju e 
Nossa Senhora do Socorro 

Garantindo mais segurança na trafegabilidade de ciclistas e pedestres, o Governo de 
Sergipe, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe 
(DER/SE), executou a recuperação dos passeios na ponte sobre o Rio do Sal, na divisa 
entre a capital e a cidade de Nossa Senhora do Socorro, na região metropolitana. O 
processo consistiu na substituição de 74 placas de concreto pré-moldadas nos dois lados 
do passeio: Bairro Lamarão/Conjunto João Alves e no sentido contrário. O trabalho foi 
executado em decorrência da maresia que ocasiona a corrosão das ferragens e com isso 
fragiliza as placas, e, ainda em razão do vandalismo, visto que por cobrirem as fiações 
de cobre que passa entre os passeios e o vão central, são alvos frequentes de vândalos. 



• Reforma e ampliação de Delegacia de Nossa Senhora das Dores  

Visando fortalecer a segurança pública para os sergipanos, o Governo de Sergipe 
por meio da SEDURBS, está realizando a reforma e ampliação da Delegacia no 
município de Nossa Senhora das Dores, a 73 km de Aracaju, com foco no bem-estar dos 
servidores e da população que procura os serviços da unidade. Com investimentos no 
valor de R$ 997.996,34, provenientes do Tesouro Estadual, a obra compreende a 
revitalização da unidade policial e terá 234 ,41m² de reforma e 341,07 m² de ampliação, 
em uma área total de 1.462,32 m². A obra está atualmente com execução física de 26% e 
possui previsão para concluir em 11 de abril de 2021. 

• Governo reforma estádio Barretão em Lagarto 

O Governo do Estado entregou à população em Agosto do ano de 2020, a reforma e 
ampliação do Estádio Paulo Barreto de Menezes, no município de Lagarto, a 81 km de 
Aracaju. O espaço fomentará a pratica de esportes além de possibilitar lazer a população 
lagartense. 

• Governo do Estado conclui obra da nova sede do Instituto Médico Legal 

A nova estrutura do Instituto Médico Legal (IMLs) está localizada na Avenida J, no 
Povoado Taiçoca de Fora, em Nossa Senhora do Socorro, próximo ao Presídio 
Feminino (Prefen) e a 15 km do centro da capital sergipana. A nova estrutura vai 
proporcionar eficiência e garantir agilidade na realização de perícias, liberação de 
corpos e outras atribuições da mesma natureza, bem como assegurar melhores 
condições de trabalho aos profissionais que prestam esses serviços. A obra foi feita pelo 
Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e 
Sustentabilidade (Sedurbs) e da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas 
(Cehop) e teve como investimentos de R$ 11.370.128,00, oriundos do Programa de 
Apoio ao Investimento dos Estados (Proinveste). 

• Estado entregará escrituras de casas a 1.180 famílias de Sergipe 

O Governo iniciou em 2020, os procedimentos necessários para o início do 
processo de regularização fundiária dos imóveis de residenciais de Aracaju e Nossa 
Senhora do Socorro em Aracaju e receberão a titularidade definitiva sem custos. Os 
moradores do Conjunto Residencial Professora Neuzice Barreto Lima, localizado em 
Nossa Senhora do Socorro, e do Residencial Senador José Eduardo Dutra, no bairro 
Porto D’anta, em Aracaju, vão receber, em breve, a escritura definitiva da casa própria. 
A ordem de serviço do projeto de regularização fundiária do programa Pró-Moradia, 
referente a estas áreas, foi assinada na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano 
e Sustentabilidade (Sedurbs). No conjunto professora Neuzice Barreto Lima, 600 
famílias receberão a titularidade dos seus imóveis, já no Residencial Senador José 
Eduardo Dutra, em Aracaju, serão 580 famílias. Todas elas foram beneficiadas pelo 
programa Pró-Moradia e já possuem o termo de posse do imóvel. Com o processo de 
regularização fundiária concluído, os 1.180 beneficiários do programa receberão a 
titularidade definitiva sem custos.  

 

 



• Estado reforma Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da 
Polícia Militar 

Com investimentos de R$ 1.169.360,80, oriundos de Recursos Federais, a obra 
corresponde à revitalização estrutural de 13 salas de aula, biblioteca, salas de 
informática, convivência, de arquivo, academia, auditório, copa, refeitório, casa de gás, 
quadra poliesportiva, três alojamentos femininos e três masculinos, dois 
alojamentos dos oficiais, dois sanitários femininos e seis sanitários masculinos. O 
Governo de Sergipe por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e 
Sustentabilidade (Sedurbs) e da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas 
(Cehop), a reforma do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia 
Militar, contribuirá de maneira crucial para a formação continuada de todos os policiais 
militares sergipanos. Hoje a obra encontra-se com 97% concluída com previsão para 
entrega para po início de 2021. 

• Construção do Centro Vocacional Tecnológico no Povoado Crasto 

Executado pela SEDURBS e CEHOP, a construção do Centro Vocacional 
Tecnológico é mais uma das intervenções do Executivo Estadual que, especialmente 
neste período de pandemia, asseguram renda para os profissionais do setor secundário 
no povoado onde as opções de emprego são sazonais, uma vez que a maior fonte de 
renda dos habitantes do local é a pesca de mariscos e crustáceos.  Através de uma 
parceria entre o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), a Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia e do Turismo (Sedetec) e o 
Instituto de Pesquisas em Tecnologia e Inovação (IPTI), a construção do CVT de Arte, 
Ciência e Tecnologia, que será direcionado a projetos de apoio ao ensino de ciências e 
às atividades produtivas locais, possibilitará o compartilhamento do conhecimento 
científico-tecnológico, a concentração das cadeias produtivas específicas do povoado 
Crasto e distritos vizinhos, bem como o aumento da competitividade entre micro e 
pequenas empresas da região. Com investimentos de R$ 1.468.570,00, O CVT fica 
localizado na Rua Principal do Conjunto Albano Franco, no povoado. A edificação é 
dividida em dois pavimentos, sendo duas áreas: a unidade de captação com 500,95 m² e 
de unidade de produção com 202,10 m². A obra encontra-se 91 % já executada e tem 
previsão de entrega para 2021. 

• Centro de Tratamento de Animais Silvestres é criado em Área de Proteção 
Permanente 

O local agora passa a ser também o endereço do Centro de Tratamento de Animais 
Silvestres (Cetas) do Governo de Sergipe – um zelo com os animais silvestres que 
chegam doentes, com lesões e que precisam de tratamento depois de serem resgatados 
ou serem entregues voluntariamente, pelas equipes de fiscalização da Administração 
Estadual do Meio Ambiente (Adema). O Cetas foi criado no segundo semestre deste 
ano onde também está localizado o zoológico de Aracaju. Atualmente, o Cetas cuida de 
400 animais silvestres, entre os que moram no zoológico e os que passam uma 
temporada para se recuperarem de maus-tratos, a exemplo de uma coruja buraqueira, 
encontrada ferida no bairro Siqueira Campos, na Zona Norte da capital, que foi tratada e 
medicada e deverá ser devolvida a natureza tão logo esteja curada. 
 



• Estação de Tratamento de Esgoto do bairro Jabotiana contribuirá para a 
despoluição do Rio Poxim 

Cerca de 120 mil moradores do bairro Jabotiana, especificamente dos conjuntos Sol 
Nascente, JK, Santa Lúcia, anexos da região do bairro Aloque, bem como os imóveis 
construídos às margens da Avenida Tancredo Neves, precisamente nas imediações do 
Detran até a Faculdade Pio X, terão o esgoto doméstico tratado, fator crucial para a 
despoluição do Rio Poxim, que banha a região. Construída pelo Governo do Estado, por 
meio da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), simultaneamente à obra do 
sistema de esgotamento sanitário (SES), que está sendo executada no bairro, a estação 
de tratamento fica ao lado da Lagoa Doce (curso d’água artificial formado ao longo dos 
anos em local, onde se concentrava um grande areal), e possui 3.500 m² de edificação 
em uma área de 54.000,00 m², uma vez em funcionamento, receberá todo o esgoto 
doméstico da região, fazendo o tratamento devido e lançando-o 100% tratado no Rio 
Poxim, além de pavimentação granítica em seu entorno.  

• Sergipe recebe cinco estações sismográficas 

Sergipe passa a contar com cinco estações sismográficas que contribuirão para o 
aprimoramento dos estudos de pequenos tremores ocorridos frequentemente na região 
do Território do Baixo São Francisco, especificamente. O município de Canhoba, que já 
contava com uma estação, recebe outra e Telha, Propriá e Amparo do São Francisco 
também terão monitoramento diário. 
As estações sismográficas ampliarão as pesquisas e o monitoramento a respeito dos 
pequenos tremores de terra ocorridos na localidade nos últimos meses. A instalação é 
uma parceria firmada entre o Governo de Sergipe, por meio do Departamento Estadual 
de Proteção e Defesa Civil (Depec), e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) que enviou uma equipe formada pelos profissionais do Centro de Ciências 
Exatas e da Terra, do Departamento de Geofísica Laboratório Sismológico (LabSis) e 
responsáveis pela Rede Sismográfica do Nordeste. 
 

• Governo do Estado reforma Colégio João Costa 

Executada pelo Governo de Sergipe, por meio da SEDURBS e CEHOP, a 
revitalização da unidade de ensino faz parte do cumprimento em toda sua totalidade do 
Plano Nacional de Educação (PNE), estipulado pelo Executivo Estadual, que tem a 
educação como prioridade e vem aplicando boa parte do orçamento em reformas e 
ampliações de escolas, possibilitando, assim, melhores condições de ensino e 
aprendizado ao corpo docente e discente. Situado na Avenida Augusto Franco (Rio de 
Janeiro), no bairro Getúlio Vargas, o Colégio Estadual Professor João Costa ocupa uma 
área de quase 5.000 m². Tendo R$ 2.774.976,03 em investimentos, a revitalização 
contemplará toda a sua parte estrutural: hall de entrada, sala de coordenação, dos 
professores, secretaria, biblioteca, auditório, grêmio, cantina, salas de aula, de vídeo, de 
artes, laboratórios de informática, de ciências, de física, sanitários, área de circulação e 
de recreio coberto, quadra poliesportiva e de vôlei de areia e vestiários, totalizando 
4.709,42 m². No que se refere a ampliação, serão 129,77 m² de área, em que serão 
construídas a sala e o departamento de educação física, reservatório elevado, casa de gás 
e de lixo. A Obra hoje encontra-se com 71 % concluída com previsão de entrega para o 
ano de 2021.  

 



• Ceasa de Itabaiana 

As obras de terraplanagem e pavimentação asfáltica que ligam a Central de 
Abastecimento de Itabaiana (Ceasa), no Agreste de Sergipe, à BR-235. O Governo de 
Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e 
Sustentabilidade (Sedurbs) e Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas 
(Cehop) começaram o serviço de limpeza nos 900 metros de via e logo passarão para a 
terraplanagem. Segundo o engenheiro fiscal da obra, Marcos Pinheiro, os serviços 
devem ser feitos num prazo de seis meses e recebeu um aditivo para esta fase. "Nesses 
900 metros de pista serão feitos serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação 
asfáltica, sinalização e paisagismo. Feito isso a Ceasa estará pronta para ser entregue a 
população", explica. Além disso, no que tange a Central de Abastecimento de Itabaiana 
(Ceasa), o Agreste de Sergipe, vai trazer uma nova forma de dinamizar a economia da 
região. Com a entrega da obra feirantes e clientes vão poder desfrutar de um espaço 
amplo e moderno para organizar os produtos e abastecer as feiras dos povoados e 
municípios próximos. A obra tem investimento de pouco mais de R$ 30 milhões. A 
previsão de entrega é para início encontra-se com 99,50%, executado, possa ser que 
estajam fazendo alguns reparos para concluir. 

 
• Mercado de Macambira 

Construído pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento e da Sustentabilidade (Sedurbs), o novo mercado municipal tem 
investimentos no valor de R$1.122.372,32 provenientes do Programa Sergipe Cidades. 
A obra já foi concluída, sendo um novo conceito à comercialização de carnes e 
laticínios na feira municipal, seguindo as normas da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). Localizada em uma das praças principais da cidade, a intervenção 
de 918,96m². 

 
• Obra em Queimada Grande 

Executada pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e o Departamento Estadual de 
Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), a obra recebe R$ 6.408.292,42 em 
recursos do Governo Federal, provenientes da Contribuição de Intervenção do Domínio 
Econômico (CIDE) e  consiste na implantação de 4,03 km de pavimentação asfáltica, 
cujo serviços principais correspondem a drenagem central em toda a extensão (seis 
emissários e, 162 bocas de lobo), implantação de oito mil metros lineares de meio fio, 
pista de rolamento com nove metros de largura, sendo três de acostamento, além de 
9.600 m² de calçada. Obra encontra-se em andamento com 86,17%. 

 
• Implantação da Rodovia SE-170 – Escurial 

O Governo do Estado no exercício de 2020, implantou a Rodovia SE-170, Trecho: 
Entroncamento SE-200/ Povoado Carro Quebrado/ Povoado Escurial, no Município de 
Nossa Senhora de Lourdes. Obra concluída. A Obra recebeu R$ 12.055.243,15, com 
investimento oriundo do governo federal, através dos recursos da Contribuição de 
Intervenção do Domínio Econômico (Cide), o investimento na rodovia contribui ainda 
para o escoamento da produção de carne, leite e milho. A obra, construída pelo Governo 
de Sergipe por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade 



(Sedurbs) e executada pelo DER, começa na SE-200, no trecho que liga Brejo Grande a 
Canindé de São Francisco. 

 
• Centro de Convenções Sergipe 

Encontra-se em andamento com previsão para encerramento em 2021, a conclusão 
da Reforma e Ampliação do Centro de Convenções de Sergipe (CCS), em Aracaju/SE. 
Uma Obra esperada pela população Aracajuana, e que fomentará o lazer e a economia 
na capital Sergipana. Com investimentos no montante de R$22.518.145,98. Obra em 
andamento com 80% concluído. 
 

• Obras do programa PRÓ-RODOVIAS/FINISA 

O Programa Pró-Rodovias, iniciado em 2020, tem como maior objetivo manter a 
malha rodoviária em boas condições de trafegabilidade, proporcionando maior fluidez e 
segurança aos usuários do transporte de carga e de passageiros , reduzindo os custos 
sociais e econômicos do Estado. Estão em fase de andamento obras nas rodovias de: 
Nossa Senhora das Dores / Pov. Serra do Machado Execução dos serviços/obras de 
reestruturação de parte da Rodovia SE-339 ( Nossa Senhora das Dores) / Entr. SE-240 
(Povoado Serra do Machado), com extensão aproximada de 24,40km, neste Estado; 
Aquidabã/Graccho Cardoso Execução dos serviços/obras de reestruturação de parte da 
Rodovia SE-220 – Trecho: Entr. SE-160 (Aquidabã) / SE-170 (Graccho Cardoso), com 
extensão aproximada de 22,00km, neste Estado; Simão Dias/Poço Verde Execução dos 
serviços/obras de restauração do pavimento da Rodovia SE-361 (Poço Verde / Simão 
Dias), com extensão de 43,68Km, neste Estado; Umbauba/Itabaianinha Execução dos 
serviços/obras de reestruturação de parte da Rodovia SE-290 – Trecho: Entr. BR-101 
(Umbaúba) / Entr. Itabaininha, com extensão aproximada de 20,40km, neste Estado; 
Simão Dias/Pinhão - Execução dos serviços/obras de reestruturação de parte da Rodovia 
SE-179 – Trecho: Simão Dias / Pinhão, com extensão aproximada de 24,40km, neste 
Estado; Lagarto/Riachão/Tobias Barreto Execução dos serviços/obras de restauração da 
pavimentação asfáltica de diversos municípios do Estado de Sergipe, conforme Lote III-
Restauração com melhoramentos da Rodovia SE-170, Trecho: Lagarto / Riachão do 
Dantas / Tobias Barreto, com extensão de 50,90 Km; Moita Bonita / Serra do Machado 
Execução dos serviços/obras de reestruturação de parte da Rodovia SE-240 – Trecho: 
Entre SE-170 (Moita Bonita) / Entre: SE-339 (Povoado Serra do Machado), com 
extensão aproximada de 5,50km, neste Estado; Pinhão / BR-235 execução dos 
serviços/obras de reestruturação de parte da Rodovia SE-179 – Trecho: Pinhão / BR-
235, com extensão aproximada de 10,00km, neste Estado; Serra do 
Machado/Ribeirópolis Execução dos serviços/obras de reestruturação de parte da 
Rodovia SE-240 – Trecho: Entr. SE-339 Povoado Serra do Machado / SE-175 
(Ribeirópolis), com extensão aproximada de 6,90km, neste Estado; Parte da SE-
065(João Bebe Água) Execução dos serviços/obras de reestruturação de parte da 
Rodovia SE-065 (João Bebe Água), trecho: Conjunto Brigadeiro Eduardo Gomes/São 
Cristóvão, com extensão aproximada de 13,00km, neste Estado; Monte Alegre /Porto da 
Folha Execução dos serviços/obras de reestruturação de parte da Rodovia SE-200, SE-
317 e SE-230, Trecho: Porto da Folha / Entr. SE-317 (monte Alegre), com extensão 
aproximada de 41,30 km, neste Estado; Implantação de Rod de acesso 017 Entr. BR-
101/Pov. Rita Cacete. Execução dos serviços/obras de implantação de Rodovia de 
acesso 017, Trecho: Entr. Br 101 / Entr. Povoado Rita Cacete (São Cristóvão), com 
extensão aproximada de 3,97km, neste Estado; BR 101(Estância)/Abais Execução dos 



serviços/obras de reestruturação de parte da Rodovia SE-470, Trecho; Entr. BR-
101(Estância) / Entr. SE-100(Abaís), com extensão aproximada de 19,30km, neste 
Estado e Pedrinhas/Riaçhão do Dantas, execução dos serviços/obras de reestruturação 
de parte da Rodovia SE-285, Trecho: Entr. SE-160 (Pedrinhas) / Entr. SE-170 (Riachão 
do Dantas), com extensão aproximada de 16,86km, neste Estado. Totalizando o valor de 
R$ 151.563.916,87.  

 
SUPERINTENDÊNCIA  EXECUTIVA -  SUPEX 

A Superintendência Executiva (SUPEX) responsável por gerir a COOP – 
Coordenadoria de Obras Públicas, Núcleo Social e a Diretoria de Transportes Públicos 
(Ditransp), no que se refere as ações previstas para no PPA, mesmo sendo um ano de 
pandemia que teve que adaptar a suas atividades as diretrizes do governo do Estado, 
imprimiu esforços para dar seguimento com celeridade e eficiêncvia as metas 
programadas, totalizando no ano de 2020 (dezessete) obras concluídas e 14 (catorze) 
encontram-se em andamento no Estado, totalizando um valor de R$ 40.898.677,52 
(quarenta milhões oitocentos e noventa e oito mil seiscentos e setenta e sete reais e 
cinquenta e dois centavos). Abaixo foram discriminadas para melhor compreensão as 
obras por programa, objetivos e metas conforme disposto no Plano Plurianual de 
Atividades. 

Dentre as metas previstas para essa gestão, estão implementar as ações de 
transporte baseadas no Plano Diretor de Transporte Intermunicipal de Passageiros, 
licitar a concessão dos serviços de transporte intermunicipal de passageiros, firmar os 
contratos de concessão para o transporte público coletivo intermunicipal. Ambas a 
serem concretizadas até 2023. A SEDURBS já dispõe dos estudos referente ao Plano 
Diretor de Transporte Intermucipal, e também instituiu grupo de trabalho 
intersecretarias com o objetivo de realizar a licitação de transportes. Para isso está sendo 
necessário adequar o Plano a realidade do Estado e também de dar cumprimento à 
legislação, trazendo segurança para os usuários dos transportes intermunicipais do 
Estado. A realização da licitação de transporte está prevista para acontecer no ano de 
2021.   

Ainda sobre o serviço de Transporte, a Diretoria de Transporte Intermunicipal, 
no exercício de 2020, aplicou 1.559 autos de infrações, arrecadando R$ 363.066,71.  
Foram realizadas 1.115 vistorias, concedidas 1.792 autorizações de viagens, 44 
cadastros e recadastros, em um total arrecadado de R$ 333.705,87. Além disso, foram 
emitidos e renovados 9.716 passes livres. Em consequência da Pandemia, a alternativa 
utilizada pela SEDURBS para o cumprimento do Decreto Governamental que trata das 
normas de segurança no enfrentamento da COVID foi a prorrogação automática das 
carteiras de passe livre. 

Com relação às taxas de embarque operacional de terminal foram arrecadados 
R$ 81.742,44. Com aluguéis de pontos comerciais dos terminais de Estância e Luiz 
Garcia R$ 132.368,95, como também o valor de R$ 41.800,15, referente ao acordo 
extrajudicial com a própria Socican de pagamentos atrasados.  No exercício de 2020, até 
a presente data a arrecadação da Ditransp foi R$ 952.684,12. Esses valores são usados 
para custear, a parte operacional do transporte, pagamento de combustível, diárias, 
produtos de limpezas, contratos de terceirizados (vigilância, limpeza e apoio), serviços 
de gráfica, reestruturação dos terminais, manutenção de hardware e investimento em 
treinamento e atualizações e pagamento de conselho.  



Na tentativa de melhorar a organização da estrutura do Estado de modo a impactar na 
prestação de serviço do transporte intermunicipal, o Governo do Estado apresentou a 
Assembleia Legislativa do Estado no mês de setembro PL que foi aprovada, levando a 
partir de janeiro do ano seguinte a Diretoria de Transporte para o Departamento 
Estadual de Rodagens – DER, juntamente com o Conselho Estadual de Transporte. 
Uma mudança que reorganizou a estrutura do órgão sem a realização de custos.  

OBRAS CONCLUÍDAS EM 2020 

SEDURBS - CONCLUÍDAS EM 2020 - PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO 

Órgão Programa Objeto Município Contrato Valor 

SEINFRA PROINVESTE 

Pavimentação em paralelepípedo da Rua José 
Carlos Deda, Tv. Avelino Barbosa, Tv. Barbosa 
Guimarães, Tv. Bomfim, Tv. BNB e da Av. 
Acesso ao Conj. Rivalda Matos. Lote 04 

SIMÃO DIAS 40/2018 1.044.405,08  

SEINFRA 
EMENDA 

PARLAMENTAR 

Execução dos serviços/obras de pavimentação 
granítica em diversas ruas do município de 
Indiaroba/SE 

INDIAROBA 42/2018 302.114,44  

SEINFRA 
EMENDA 

PARLAMENTAR 

Execução dos serviços/obras de pavimentação 
granítica em diversas ruas no município de 
Malhada dos Bois/SE, conforme Lote I. 

MALHADA DOS 
BOIS 

47/2018 357.329,24  

SEINFRA 
EMENDA 

PARLAMENTAR 

Execução dos serviços/obras de pavimentação 
granítica em diversas ruas no município de 
Malhada dos Bois/SE, conforme Lote II. 

MALHADA DOS 
BOIS 

48/2018 365.232,92  

SEINFRA 
EMENDA 

PARLAMENTAR 

Execução dos serviços/obras de pavimentação 
granítica em diversas ruas do município de Poço 
Redondo/SE, conforme Lote II. 

POÇO REDONDO 

44/2018 415.093,49  

SEINFRA 
EMENDA 

PARLAMENTAR 

Execução dos serviços/obras de pavimentação 
granítica em diversas ruas do município de Poço 
Redondo/SE, conforme Lote I.  

43/2018 442.433,13  

SEINFRA 
EMENDA 

PARLAMENTAR 

Pavimentação em paralelepípedo em ruas do 
Conjunto Jardim Campo Novo (Ruas B, C, D, H e 
X) - Emenda do Deputado Fábio Reis - Recurso 
Federal: R$ 402.288,22 - Contrapartida: R$ 
5.000,00  

LAGARTO 

24/2018 407.288,22  

SEINFRA 
EMENDA 

PARLAMENTAR 

Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas 
do Povoado Rio Fundo, Mariquita e Pista do Pau 
Grande - Emenda do Deputado Fábio Reis - 
Recurso Federal: R$ 591.771,54 - Contrapartida: 
R$ 236. 708,62 

23/2018 82.848,16  

            

VALOR TOTAL R$ 3.416.744,68  

 
 
 
 
 

 
 



SEDURBS - CONCLUÍDAS EM 2020 - EDUCAÇÃO/SOCIAL 

 
SEINFRA 

PROINVESTE 
Reforma e Ampliação da Escola Municipal 
Professora Neuzice Barreto de Lima SANTA ROSA DE 

LIMA 

29/2018 685.360,36  

SEINFRA 
PROINVESTE 

Reforma do Clube Social 
SANTA ROSA DE 

LIMA 

28/2018 931.007,31  

SEINFRA 

SERGIPE CIDADES 

Execução dos serviços/obras de conclusão das 
obras de infraestrutura e edificação do Centro 
Comunitário em Santa Luzia do Itanhy/SE 

SANTA LUZIA DO 
ITANHY 

84/2018 325.221,49  

SEINFRA 
SERGIPE CIDADES 

Conclusão  da Construção do Mercado 
PACATUBA 

51/2016 267.004,17  

SEINFRA 
SERGIPE CIDADES 

Construção do Mercado 
MACAMBIRA 

02/2017 1.122.372,32  

VALOR TOTAL R$ 3.330.965,65  

 
 
 

SEDURBS - CONCLUÍDAS EM 2020  

SEDURBS 
FONTE 101 
(TESOURO) 

Execução dos serviços/obras de cercamento 
da área de propriedade do Estado, com 
2.764,00m, destinada às futuras construções 
de unidades habitacionais no Conjunto 1º de 
Maio, em Nossa Senhora do Socorro/SE. 

Nossa Senhora do 
Socorro/SE. 

11/2020 65.531,93  

SEDURBS 
FONTE 101 
(TESOURO) 

serviços/obras de cercamento do Centro 
Administrativo Governador Augusto Franco 
– CENAF, em Aracaju/SE ARACAJU 18/2020 38.051,78  

SEDURBS CODEVASF 

Execução dos serviços/obras de conclusão 
da terraplenagem, pavimentação e drenagem 

de trechos de Perímetros Irrigados da 
CODEVASF em Neópolis e Propriá e a 

construção de ponte sobre o Riacho Pilões 
em Propriá, neste Estado. 

NEÓPOLIS E 
PROPRIÁ 

11/2020 6.523.551,99  

SEDURBS 
FUNDO DE 

COMBATE A 
POBRAZA 

Complementação do Conjunto Pontal da 
Barra 

Barra dos 
Coqueiros 

26/2018 314.304,62  

VALOR TOTAL R$ 6.941.440,32  

TOTAL R$ 13.689.150,65 

 



SEDURBS - OBRAS EM ANDAMENTO 2020 

Órgão Programa Objeto Município Contrato Valor 

SEDURBS 
FONTE 101 
(TESOURO) 

Atualização Cadastral e Elaboração dos 
Projetos (Escolas -  I. Clodoaldo Alencar, 
em Aracaju; II. Milton Azevedo, em 
Aquidabã; III. Nossa Senhora Santana, em 
Pacatuba). 

Diversos Municípios 25 /2018 97.315,72  

SEDURBS 
FONTE 101 
(TESOURO) 

Serviços/obras de urbanização do canal 
existente em Santa Rosa de Lima/SE. 

Santa Rosa de Lima/SE 12/2020 160.879,64  

SEDURBS 
RECURSO DO 

ESTADO 

Execução dos serviços/obras de reforma e 
ampliação da Delegacia de Nossa Senhora 
das Dores/SE 

Nossa Senhora das Dores/SE. 07/2020 997.996,34  

SEDURBS 
FONTE 120 

(ROYALTIES) 

Serviços/obras de reparos nas instalações 
existentes no Ginásio de Esportes Simão-
Dias/SE 

SIMÃO DIAS 

20/2019 412.200,03  

SEDURBS 
RECURSO DO 

ESTADO 

Execução dos serviços/obras de 
terraplenagem, drenagem, pavimentação em 
paralelepípedo e urbanização em vias do 
município de Simão-Dias/SE. 

03/2020 357.208,06  

SEDURBS 
RECURSO DO 

ESTADO 

Execução dos serviços de instalações 
elétricas e SPDA no Ginásio de Esportes , 
em Simão-Dias/SE 

046/2020 187.395,82  

SEDURBS 
RECURSO DO 

ESTADO 

Execução dos serviços/obras de 
pavimentação  em paralelepípedo e 
urbanização na área no Povoado Deserto, 
Simão Dias/SE.  

050/2020 245.177,86  

SEDURBS 
RECURSO DO 

ESTADO 
Reforma da praça de eventos José Rosário 
de Santana, município de Poço Verde/SE. 

Poço Verde/SE 55/2020 356.389,67  

SEDURBS 
RECURSO DO 
ESTADO 

Execução dos serviços/obras de 
regularização e pavimentação asfáltica em 
ruas dos municípios deste Estado de Sergipe, 
conforme objeto do Lote 01, do Edital de 
Concorrência nº 09/2020, abaixo descrito:  
1.1.1. Ruas dos seguintes municípios: Alto 
sertão sergipano: Canindé de São Francisco, 
Gararú, Monte Alegre de Sergipe, Nossa 
Senhora  
da Gloria, Nossa Senhora de Lourdes, Poço 
Redondo e Porto da Folha.Agreste central 
sergipano: Areia Branca, Campo do Brito, 
Carira, Frei Paulo, Itabaiana, Macambira, 
Malhador, Moita Bonita, Nossa Senhora 
Aparecida, Pedra Mole, Pinhão. 
Ribeirópolis, São Domingos e São Miguel 
do Aleixo. Centro Sul sergipano: Lagarto, 
Poço Verde, Riachão do Dantas, Tobias 
Barreto e Simão Dias. 

Alto sertão sergipano: Canindé de São 
Francisco, Gararú, Monte Alegre de Sergipe, 
Nossa Senhora da Gloria, Nossa Senhora de 
Lourdes, Poço Redondo e Porto da 
Folha.Agreste central sergipano: Areia 
Branca, Campo do Brito, Carira, Frei Paulo, 
Itabaiana, Macambira, Malhador, Moita 
Bonita, Nossa Senhora Aparecida, Pedra 
Mole, Pinhão. Ribeirópolis, São Domingos e 
São Miguel do Aleixo. Centro Sul sergipano: 
Lagarto, Poço Verde, Riachão do Dantas, 
Tobias Barreo e Simão Dias. 

39/2020 7.670.293,72  

SEDURBS 
RECURSO DO 

ESTADO 

Execução dos serviços/obras de 
regularização e pavimentação asfáltica em 
ruas dos municípios deste Estado de Sergipe, 
conforme objeto do Lote 02 - Rua dos 
seguintes municípios: SUL SERGIPANO – 
Arauá, Boquim, Cristinápolis, Estância, 
Indiaroba, Itabaianinha, pedrinhas, Salgado, 
Santa Luzia do Itanhy, Tomar do Geru, 
Umbaúba; GRANDE ARACAJU – Aracaju, 
Barra dos Coqueiros, Itaporanga D’Ajuda, 
Laranjeiras, Maruim, Nossa Senhora do 
Socorro, Riachuelo, Santo Amaro das Brotas 
e São Cristóvão. 

SUL SERGIPANO – Arauá, Boquim, 
Cristinápolis, Estância, Indiaroba, 
Itabaianinha, pedrinhas, Salgado, Santa 
Luzia do Itanhy, Tomar do Geru, Umbaúba; 
GRANDE ARACAJU – Aracaju, Barra dos 
Coqueiros, Itaporanga D’Ajuda, Laranjeiras, 
Maruim, Nossa Senhora do Socorro, 
Riachuelo, Santo Amaro das Brotas e São 
Cristóvão. 

40/2020 4.860.677,60  

SEDURBS 
RECURSO DO 

ESTADO 

Execução dos serviços/obras de 
regularização e pavimentação asfáltica em 
ruas dos municípios deste Estado de Sergipe, 
conforme objeto do Lote 03 - Rua dos 
seguintes municípios: LESTE SERGIPANO 
– Capela, Carmópolis, Divina Pastora, 
General Maynard, Japaratuba, Pirambu, 

BAIXO SÃO FRANCISCO – Amparo de 
São Francisco, Brejo Grande, Canhoba, 

Cedro de são João, Ilha das Flores, Japoatã, 
Malhada dos Bois, Muribeca, Neópolis, 

Pacatuba, Propriá, Santana do São Francisco, 
São Francisco e Telha; MÉDIO SERTÃO 
SERGIPANO – Aquidabã, Cumbe, Feira 

  3.585.139,61  



SUPERINTENDÊNCIA ESPECIAL DE RECURSOS HÍDRICOS (SEMARH) 
 

• IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE DESSALINIZAÇÃO DO 
PROGRMA ÁGUA DOCE EM SERGIPE – AÇÃO 0544 

As etapas do programa correspondem ao monitoramento/manutenção dos sistemas 
de dessalinização, que são sistemas de produção sustentável integrados por três 
subsistemas independentes. Os sistemas de dessalinização funcionam como um 
purificador da água coletada por meio de poços já existentes nas comunidades 
beneficiadas. Localização dos sistemas dessalinizadores em Sergipe 

No ano de 2020, o Programa Água Doce atuou na manutenção dos sistemas e no 
apoio à gestão nas comunidades beneficiadas, priorizando em manter funcionando os 
sistemas dessalinizadores. 

Foram elaborado os Termos de Referência, no âmbito do atual Convênio, para 
ampliação de mais quatro sistemas nos municípios de Carira (Assentamento Carlos 
Prestes), Frei Paulo (Serra Preta), Poço Verde (Saco do Camisa), Porto da Folha (Bela 
Aurora) e na Unidade Produtiva, em Poço Verde (Cacimba Nova).  

 

• CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEMARH (SEDURBS) – AÇÃO 
0758 

Foram realizadas capacitações nas formas de Ensino a Distância (EAD) e presencial 
(antes da suspensão em virtude da pandemia) 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), e demais entes do sistema, 
conforme relacionadas a seguir: 

Rosário do Catete, Santa Rosa de Lima e 
Siriri; BAIXO SÃO FRANCISCO – 
Amparo de São Francisco, Brejo Grande, 
Canhoba, Cedro de são João, Ilha das Flores, 
Japoatã, Malhada dos Bois, Muribeca, 
Neópolis, Pacatuba, Propriá, Santana do São 
Francisco, São Francisco e Telha; MÉDIO 
SERTÃO SERGIPANO – Aquidabã, 
Cumbe, Feira Nova, Gracho Cardoso, Itabi e 
Nossa Senhora das Dores. 

Nova, Gracho Cardoso, Itabi e Nossa 
Senhora das Dores. 

SEDURBS 
RECURSO 

FEDERAL 224 

Execução de serviços/obras de reforma do 
Terminal Rodoviário Luiz Garcia, situado na 
Praça João XXIII, em Aracaju/SE. 

ARACAJU/SE 06/2020 5.332.287,17  

SEDURBS 
SERGIPE 
CIDADES 

Conclusão da Infraestrutura da  Escola. 
Profissionalizante  (Pov. Colônia de 
Sergipe) 

INDIAROBA/SE 47/2016 2.500.274,53  

SEDURBS 
EMENDA 

PARLAMENTAR 

Pavimentação em diversas ruas do 
município de Lagarto/SE. Emenda do 
Deputado Fábio Reis - Recurso Federal: R$ 
651.428,57 - Contrapartida: R$ 671,43 
(*Av. Francisco Antônio de Figueiredo, 
Bairro São José 5.384,43 m² *Rua Alto da 
Boa Vista, Bairro Alto da Boa Vista 1ª etapa 
592,00 m²) 

LAGARTO/SE 21/2019 446.291,09  

TOTAL R$   27.209.526,86  



• Cursos EAD promovidos pela Agência Nacional de Águas (ANA) nas 
temáticas:“Comitê de Bacia Hidrográfica: o que é e o que faz”, “Comitê de 
Bacia Hidrográfica: Práticas e Procedimentos”, “Guia de Orientação e 
Formulários para Inspeções de Segurança de Barragem”, “Políticas e Práticas 
de Segurança de Barragens para Entidades Fiscalizadoras”, “Sistemas de 
Informação na Gestão de Águas: conhecer para decidir”, “Comunicação e 
Gestão de Recursos Hídricos”, “Monitoramento da Qualidade da Água de Rios 
e Reservatórios”, “Água e Floresta: uso sustentável da Caatinga”, “Sala 
Situação”, Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos”,  com a 
participação de 6 (seis) servidores da SEDURBS/ SERHMA; 

• Série de Webinars de Capacitação promovida pela ANA, com a participação 
dediversos entes do sistema nas mais variadas temáticas abordadas 
semanalmente e aberta ao público; 

• Minicurso: Projeto manchas de inundação das grandes barragens de Sergipe em 
sistema de informação geográfica promovido pela SEDURBS/ SERHMA, no 
dia 10 de março de 2020, para os entes do sistema (Defesa Civil estadual e 
municipal, Bombeiros, DESO, DNOCS e COHIDRO), com 41 participantes. 

 
• Curso de atualização para uso do “E-doc”, dia 28 de julho de 2020 promovido 

pela EMGETIS, aberto a todos os servidores da SEDURBS/ SERHMA, a fim 
de aprimorar e agilizar o trâmite virtual de documentos e processos na 
superintendência. 

• Webinários apresentados pela SEDURBS/SERHMA com as seguintes 
temáticas: “I Webinário de Recursos Hídricos dos Bolsistas SEDURBS/ 
FAPITEC/ ANA-PROGESTÃO” (dia 31 de julho de 2020), “Programa Águas 
de Sergipe: um case de sucesso” (dia 30 de setembro de 2020). E planejamento 
de realização do Webinario sobre Inspeção e Segurança de Barragens (previsão 
para dia 02 de dezembro de 2020) e Webinário sobre Resíduos Sólidos 
(previsão para dia 16 de dezembro de 2020); 

• Curso sobre “Normalização de trabalhos acadêmicos à luza da ABNT”, 
promovido pela SEDURBS/ SERHMA em parceria com a DESO, nos dias 25, 
26 e 27 de agosto de 2020, com a participação de 3 (três servidores da 
SEDURBS/ SERHMA, 7 (sete) membros de CBH e 3 (três) técnicos da 
SEDURBS/ SERHMA; 

• Curso on line de Inspeção e Segurança de Barragens, promovido pela ANA, de 
28 de setembro a 31 de outubro de 2020, com a participação de 8 (oito) 
servidores da SEDURBS/SERHMA e 1 (um) servidor da DESO; 

• Seminário virtual: “Segurança hídrica no Estado de Sergipe: Gestão e 
perspectivas futuras na bacia hidrográfica do Rio Sergipe", realizado no dia 27 
de outubro de 2020, com 33 participantes, sendo 17 membros de CBH; 

• Oficina de capacitação – Programas PROCOMITÊS e PROGESTÃO, 
promovida pela ANA, nos dias 05 e 06 de novembro de 2020, com a 
participação de 3 (três) servidores da SEDURBS/ SERHMA. 

 

• ATIVIDADES RELACIONADAS À SEGURANÇA DE BARRAGENS E 
EVENTOS CRÍTICOS – AÇÃO 0588 

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 2020, dentre as ações realizadas relacionadas à segurança de barragens e 
eventos críticos, destacam-se: 

• Elaboração do Plano de Fiscalização para o ano de 2020; 
• Reclassificação de 5 barragens quanto ao critério de risco e de 16 quanto ao 

dano potencial associado; 
• Alimentação de informações no Sistema Nacional de Informações sobre 

Segurança de Barragens – SNISB, com a inclusão de 54 novas barragens; 
• Conclusão do levantamento de barragens de médio e grande porte, com a 

localização de 19 barragens de grande porte (altura superior a 15m) e 65 
barragens de médio porte (entre 7 e 15 m de altura) existentes em Sergipe. 

• Finalização do estudo simplificado da simulação de manchas de inundação por 
rompimento de 16 grandes barragens em Sergipe, utilizando a base de dados do 
Atlas Digital sobre Recursos Hídricos de Sergipe. Em 10 de março foi 
realizado um treinamento com a Defesa Civil Estadual e Municipal sobre a 
utilização da ferramenta para apoio à elaboração dos Planos de Contingência; 

• Apoio à Defesa Civil Estadual na elaboração do Plano Estadual de Proteção e 
Defesa Civil - 2020, nos capítulos referentes aos aspectos físicos, desastres 
naturais e tecnológicos, rede de monitoramento hidrometeorológico e da 
qualidade das águas do estado de Sergipe e sugestões para ações de proteção e 
defesa civil. 

 

• APOIO À MANUTENÇÃO DE COMITÊS DE BACIAS 
HIDROGRÁFICAS - AÇÃO 0595 

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 ampliação de conhecimentos e habilidades para a implementação dos 
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. 

Ao Órgão Gestor dos Recursos Hídricos, Entidade Estadual, quanto ao programa 
PROCOMITÊS:  

• Elaboração do Relatório de Atividades, ano 2019 e Plano de Trabalho de 2020; 
• Preenchimento das planilhas com dados dos CBHs para a certificaçao das 

metas 
• Elaborar o Relatório de Certificação para aprovação pelo CONERH:  
• Aprovada a Resolução de nº 45 de 24 de Agosto de 2020 aprovando o 

Relatório Anual de Certificação das Metas do PROCOMITÊS, período de 
2019; 

• Reuniões sobre o QDD para o ano 2021; 
• Reuniões para a construção do Termo de Cooperação Técnica - 

SEDURBS/FAPITEC e encaminhamentos para a contratação de bolsistas nas 
áreas de Comunicação, Capacitação e Tecnologia da Informação; 



• Aquisição de GPS e equipamento de som, bem como tramitação de solicitação 
de compra de notebooks para auxiliar o desenvolvimento das atividades dos 
CBH’s. 

 
Assim, foram dados apoio às seguintes reuniões descritas a seguir no corrente ano. 

• Realização de reuniões com as diretorias e membros para orientações, repasse 
dos informativos para a construção dos Relatórios Anual dos CBHs: Sergipe, 
Piauí e Japaratuba, ano 2019, Plano de Trabalho para o ano 2020, também para 
o preenchimento de formulários objetivando a certificação do PROCOMITÊS; 

• Realização de reuniões com as diretorias e membros dos CBHs: Sergipe, Piauí 
e Japaratuba para a construção dos Planos de Capacitação e de Comunicação, 
metas do PROCOMITÊS, documentos inseridos na plataforma Doc-CBH 
ANA/PROCOMITÊS; 

• Realização de reuniões com as diretorias e membros dos CBHs: Sergipe, Piauí 
e Japaratuba para encaminhar o processo eleitoral dos CBHs: Sergipe, Piauí e 
Japaratuba e do CONERH que em função da pandemia foi suspenso e 
prorrogado o mandato das diretorias e dosmembros por mais um ano, a partir 
de janeiro de 2021. 

• Aprovada a Resolução do CONERH de nº 44/2020 de 19 de agosto de 2020 

Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Japaratuba 

• Em 09/03/2020 foi realizada a 21ª Reunião Extraordinária para a substituição 
da diretoria do CBHJ; 

• De forma remota, foi realizada a 29ª Reunião Ordinária do CBHJ para 
aprovação das deliberações 02/2020 e 03/2020, que tratam do adiamento do 
Processo Eleitoral para o mandato 2020/2022, bem como a prorrogação por 
mais um ano do mandato da atual diretoria; 

  
• Aprovação Ad Referendum da deliberação 04/2020 que dispõe sobre o Plano de 

Capacitação do CBHJ. 
• Realização da 40ª reunião ordinária do CBHJ: aprovação do Plano de 

Capacitação do CBHJ, apresentação do relatório final do projeto 
“DIAGNÓSTICO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO JAPARATUBA”, 
formação de um Grupo de Trabalho - GT para produção de relatório de 
situação em resposta ao RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL – 
RFA-43949/2020-8239. 

• Realização da 22ª reunião extraordinária do CBHJ, em pauta a aprovação das 
alterações no Regimento Interno, bem como o seu pronto encaminhamento 
para aprovação do CONERH. 

 

Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Sergipe  

A Diretoria aprovou “Ad Referendum” do CBHSE a Deliberação nº 01/2020, de 01 de 
julho de 2020, que trata da solicitação da suspensão do processo eleitoral para o ano de 
2020, como também a prorrogação do mandato dos membros e da diretoria Executiva 
do Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Sergipe-CBHSE por um ano (01ano), a partir 
de janeiro de 2021, e os membros referendou a decisão em reunião; 

• Realização de Reuniões Ordinárias:  



 65ª reunião em 29/07/2020, por meio de videoconferência com a 
participação de 13 membros e 01 convidado; 

                      Resultados: Substituição do presidente e da Secretária Geral do CBHSE  
• Aprovação do Plano de Capacitação do CBHSE 

Programação de Reuniões Ordinárias:  02/12/2020 e 16/12/2020  

Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Piauí 

• Reunião Ordinária (31.03 2020) cancelada em função da pandemia; 
• Programadas para: 17, 22 e 28.12. 2020. 

Aprovada Ad Referendum pela Diretoria a deliberação de nº 02 de 01 de junho 
de 2020 solicitando anuência do CONERH/SE sobre as reuniões on line, sobre a 
suspensão do processo eleitoral e a porrogação do mandato da diretoria e dos membros 
do CBHP; 

Aprovação Ad Referendum da deliberação que dispõe sobre o Plano de 
Capacitação do CBHP. 

CONERH – Conselho Estadual de Recursos Hídricos  

• Apoio à Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Recursos Hídricos 
CONERH/SE; 

• De janeiro a outubro/2020 foram realizadas pelo CONERH/SE quatro (04) 
Reuniões na modalidade virtual e aprovadas quatro (04) Resoluções;  
o Na modalidade virtual foi realizada a 1ª Reunião Extraordinária em 31 de 

março de 2020 
Aprovada a Resolução de Nº 42/2020  de 31 de março de 2020 que trata de 
Apreciar e Aprovar “Ad Referendum” 1- O Relatório PROGESTÃO 2018-
2º Ciclo - 3º Período de Certificação; 2- O Formulário de Autodeclaração – 
Avaliação das Metas de Investimento no âmbito do Sistema Estadual 
(anexo V); 3-Formulário de Auto avaliação das Metas de Gestão de Águas 
no âmbito do Sistema Estadual do Programa de Consolidação de Pacto 
Nacional pela Gestão das Águas  -PROGESTÃO 2º ciclo 2019; 

o Realizada a 67ª Reunião Ordinária em 16 de junho de 2020; 
Aprovada a Resolução de nº 43/2020 de 16 de junho de 2020, que tratou 
de Apreciar e Aprovar “Ad Referendum” as diretrizes de articulação dos 
procedimentos para obtenção de outorga de direito de uso dos recursos 
hídricos com os procedimentos de licenciamento ambiental no Estado de 
Sergipe;  

o Realizada a 68ª Reunião Ordinária em 19 de agosto de 2020 
Aprovada a Resolução de nº 44 de 19 de agosto que tratou de Apreciar e 
Aprovar “Ad Referendum”, a suspensão do processo eleitoral dos Comitês 
de Bacias Hidrográficas dos rios: Sergipe, Piauí e Japaratuba e do 
CONERH - Gestão 2021-2023 e Prorroga por um ano, o mandato dos 
membros dos Comitês de Bacias Hidrográficas nos rios Sergipe, 
Japaratuba e Piauí, como também dos membros Titulares e Suplentes do 
CONERH". 

o Realizada a 69ª Reunião Ordinária em 24 de agosto de 2020 



Aprovada a Resolução de 45 de 24 Agosto de 2020 que "Aprova, Ad 
Referendum, o Relatório Anual de Certificação de Alcance das Metas do 
período 2019 do Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de 
Bacias Hidrográficas - PROCOMITES, para o Estado de Sergipe."   

• AUTORIZAÇÃO DE DIREITO DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS - 
AÇÃO 0602 

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 exercício de 
2020, até o presente momento, foram analisados 375 (trezentos e setenta e cinco) 
processos de solicitação de uso da água, dos quais 72 (setenta e dois) foram arquivados 
por inconsistências ou falta de informações. Os 303 (trezentos e três) requerimentos 
restantes resultaram nas seguintes autorizações: 

• Portarias de Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos – 123; 
• Licenças Técnicas – 39; 
• Declarações de Uso Insignificante – 135; 
• Declaração de Lançamento de Efluentes – 06. 

 
Foram emitidos um total de 248 (duzentos e quarenta e oito) pareceres técnicos 

relacionados prioritariamente com as ações de emissão de autorizações de direito de uso 
dos recursos hídricos. 

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

concluído o Estudo de Integração entre o Licenciamento Ambiental e a Outorga do Uso 
da Água, com recursos financeiros do Programa Águas de Sergipe. Em 16 de junho de 
2020, foi aprovada pelo CONERH a Resolução n.º 43/2020 para formalizar tal 
integração. 
Foi também finalizado o Sistema Computacional de Outorga de Recursos Hídricos de 
Sergipe (SORHSE) que possibilita a solicitação e análise dos processos de autorização 
de recursos hídricos via web, incluindo a digitalização e a inserção em sua base de 
dados de todos os processos físicos existentes desde 2000. 
Embora prevista no Plano Estratégico do Governo para ser concluída em 2020, o estudo 
de enquadramento dos principais corpos d’água foi aprovado ainda em 2019, através da 
Resolução CONERH n.º 40/2019, constituindo um grande passo para a emissão das 
outorgas de lançamento na bacia hidrográfica do rio Sergipe. 

• MANUTENÇÃO DA REDE HIDROMÉTRICA – AÇÃO 0604 

Durante o ano de 2020, 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), totalizando 70,5 
milhões de metros cúbicos de água armazenada. 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 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 37 (trinta e sete) boletins. 
Continuamente são realizados serviços de manutenção das estações, com rotineira 
substituição das réguas e moirões por atos de vandalismo, bem como a execução de 
nivelamento topográfico, perfazendo um total de 20 vistorias técnicas 
realizada.Nivelamento das réguas na barragem Sindicalista Jaime Umbelino de Souza. 

 
Ainda no ano de 2020, foram implantadas nas barragens Jacarecica I e II estações 
liminimétricas, bem como realizada a substituição de todos os celulares disponibilizados 
pela Agência Nacional de Águas – ANA, que são utilizados para a transmissão dos 
dados por parte dos observadores das barragens monitoradas. 

Com a instalação das estações limnimétricas nas duas barragens do rio Jacarecica, 
atingiremos a marca de 91% de monitoramento da água acumulada em grandes 
barragens, permitindo uma melhor gestão dos reservatórios e uma maior segurança 
hídrica. 

• FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS  

A atividade de fiscalização se constitui em um instrumento importante para o eficaz 
controle dos usos da água. Durante o ano de 2020, esta atividade foi realizada visando 
atender as demandas internas da SEDURBS/SERHMA, bem como de outras 
instituições, como o Ministério Público Estadual e Administração Estadual do Meio 
Ambiente (ADEMA), além daquelas decorrentes de denúncias. 

 

• MANUTENÇÃO DA REDE METEOROLÓGICA – AÇÃO 0605 

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 seencontra 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 26 (vinte e seis) visitas de campo destinadas a realizar serviços de 
troca de equipamentos/sensores, calibração e verificação das condições de operação, 
bem como preenchimento dos formulários Survey123 os quais fazem parte da meta 1.4 
do PROGESTÃO. 

• OPERAÇÃO DA REDE DE QUALIDADE DE ÁGUA - AÇÃO 0606 

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 



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 águaestá a cargo do Instituto Tecnológico de Pesquisas de 
Sergipe (ITPS) (Convênio nº 01/2016 – SEDURBS/ITPS). 
No corrente ano, foi realizada 1 (uma) campanha de amostragem a qual corresponderia 
ao período chuvoso, em apenas 21 (vinte e uma) estações, sendo 11 (onze) localizadas 
em mananciais superficiais e 10 (dez) em reservatórios, bem como 01 (uma) medição de 
vazão. Tal fato é justificado pelas restrições de visitas de campo impostas pela 
pandemia da COVID-19, em obediência aos Decretos do Governo do Estado. Para cada 
ponto de amostragem foram analisados 47 (quarenta e sete) parâmetros físico-químicos 
e bacteriológicos. 

• MANUTENÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO HIDROMETEOROLÓGICA 
DE SERGIPE - AÇÃO 0543 

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 - 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. A equipe da sala de situação também fez-se presente 
nas Reuniões Climáticas para a Região Nordeste do Brasil, temporada 2020/2021, 
realizadas mensalmente, visando a elaboração da Previsão Climática Trimestral por 
Consenso. Em março, a equipe esteve presente em uma capacitação em Manutenção, 
Instalação e Configuração de Estações Hidrológicas, que foi realizado na cidade do Rio 
de Janeiro-RJ. O inventário patrimonial do ano de 2020 encontra-se concluído no 
presente momento. 

No corrente ano também trabalhou-se para contribuição na elaboração do Plano 
Estadual de Proteção e Defesa Civil (PEPDEC) com ênfase no que diz respeito às 
características e dados climáticos, hidrológicos e meteorológicos do estado. Com apoio 
integral da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), a Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade de Sergipe (SEDURBS-SE) por 
meio da Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (SERHMA) 
coordena a operação da Sala de Situação Hidrometeorológica, a qual realiza 
rotineiramente o monitoramento das condições hidrometeorológicas do Estado de 
Sergipe. 

Durante o ano de 2020 até o presente momento foram confeccionados e 
disponibilizados no Portal de Recursos Hídricos da SERHMA os seguintes produtos da 
sala de situação: 

• 130 Boletins do Tempo; 
• 25  Boletins Hidrometeorológicos; 
• 21 Boletins de Alerta; 



• 323 Boletins Diários de Precipitação; 
• 10 Boletim de Monitoramento de Secas; 
• 10 Boletim de Precipitação Mensal; 
• 07 Boletim de NDVI; 
• 10 Boletim de Previsão Climática Trimestral. 

• OUTRAS ATIVIDADES RELEVANTES REALIZADAS 

• Atualização do Atlas Digital sobre Recursos Hídricos; 
• Levantamento planialtimétrico, com apoio de drone, da barragem Jacarecica 1; 
• Mapeamento do riacho Massaranduba, em Campo do Brito; 
• Consolidação de informações hidrometeorológicas e de qualidade de águas 

para inserção no Portal de Recursos Hídricos; 
• Participação: 

o Grupo Técnico referente ao Diagnóstico de Qualidade de Águas 
visando o Programa de Monitoramento no Baixo São Francisco; 

o Grupo de Trabalho para elaboração de Proposta para o Plano 
Estadual de Gerenciamento Costeiro; 

o GT de Segurança de Barragens do CBH São Francisco, em 
atendimento à rresolução DIREC n.º 111/2020; 

o Grupo de avaliação dos Planos de Segurança e de Ação 
Emergencial das barragens Jaime Umbelino de Souza, Governador 
João Alves Filho, Jacarecica 1 e 2; 

o Grupo de Trabalho do SIGA-SF da Agência Peixe Vivo; 
o Sala de Acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio São 

Francisco. 
 

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS - MEIO AMBIENTE 
 

O Departamento de Gestão de Meio Ambiente – DGMA, órgão de subordinação 
direta da SERHMA, compete dentre outras: estabelecer mecanismos e definir 
estratégias de proteção das florestas no âmbito do Estado de Sergipe; avaliar e 
acompanhar estudos, programas e projetos concernentes ao meio ambiente; promover 
estudos de mercado para produtos e serviços gerados pelas florestas; acompanhar 
tecnicamente a execução de projetos na sua área de atuação; ampliar o conjunto de áreas 
protegidas do Estado; gerir as unidades de conservação estaduais e apoiar as de âmbito 
municipal; elaborar, implementar e revisar os instrumentos da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, como os Planos Estaduais de Resíduos Sólidos e de Coleta Seletiva, 
bem como os Planos Intermunicipais de Resíduos Sólidos; implementar a Política 
Estadual de Educação Ambiental, no que couber; desenvolver processos ou estratégias 
de capacitação de gestores de meio ambiente e da sociedade civil; prestar apoio 
logístico aos órgãos colegiados de meio ambiente.  
Diante das ações de competência do DGMA, que foram executadas em 2020, em 
andamento e com previsão para 2021 e 2022, seguem: 

Programas:  

Recuperação no Rvs Mata Do Junco E Arei Mata Do Cipó 



No decorrer do ano de 2020, mesmo com a pandemia e as unidades fechadas para 
visitação ao público externo, continuamos com atividades de manutenção básica em 
nossas unidades e a fiscalização em conjunto com a contratante, nas áreas reflorestadas 
pela Chesf (Companhia Hidro Elétrica do São Francisco) através da compensação da 
linha de transmissão Socorro/Penedo e do DER em contrato de recomposição de espécie 
nativas da Mata Atlântica,referente à supressão da SE 100 e fiscalizações rotineiras para 
evitar invasões, e retirada de vegetação nativa, queima da vegetação nativa e apreensão 
e soltura de animais silvestres, além de continuarmos com a atividade de articulações e 
elaboração de projetos voltados a educação ambiental para o público ao redor da 
unidades e articulação com parceiros visando a boa gestão das unidades. Foram 
desenvolvidos dois Programas de recuperação da vegetação nativa no RVS Mata do 
Junco, que se segue: 

Processo de compensação Ambiental firmado entre as partes CHESF/SERHMA 

Histórico: Em 2015, a CHESF, iniciou a primeira etapa do Projeto de Reflorestamento 
em 10 hectares em duas localidades do RVS Mata do Junco, sendo uma na Agrovila 
Santo Antônio e a outra no Miranda, com o plantio de 20.000 (vinte mil) mudas de 
espécies nativas da Mata Atlântica, referente à compensação ambiental da linha de 
transmissão 230 (Jardim Penedo). Atualmente o projeto prevê ações de continuidade 
para a preservação, com objetivo de manutenção e reposição das mudas perdidas na 
etapa anterior. 
Situação atual: Está previsto no Plano de Trabalho a conclusão das atividades de 
reflorestamento para o primeiro semestre de 2021. Entretanto, estamos trabalhando 
junto a CHESF para a inclusão do trabalho de Educação Ambiental com as 
comunidades ao entorno da RVS Mata do Junco, visando a prorrogação da parceria 
SERHMA/ CHESF e buscado a sustentabilidade dessas áreas, por meio da 
sensibilização comunitária. 

Processo de compensação Ambiental firmado entre as partes DER/SERHMA 

Histórico: Em 09/2020 deu início ao contrato firmado entre A R Jardins Comércio e 
Serviços Ltda e o DER/SE, que refere ao serviço de reflorestamento com espécies 
nativas em áreas correspondentes a 08 (oito) hectares na área do Refúgio de Vida 
Silvestre Mata do Junco no município de Capela/SE, que corresponde a compensação 
ambiental dos impactos ambientais na implantação da Rodovia SE-100 pelo DER trecho 
Pirambu e Pacatuba/SE. 
Situação atual: Está previsto no Plano de Trabalho a conclusão das atividades de 
reflorestamento para o primeiro semestre de 2021. Entretanto estamos trabalhando junto 
ao DER para a inclusão de 24 meses para a manutenção das áreas contempladas pelo 
referido serviço. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS UCS 

A Coordenadoria de Educação Ambiental das Unidades de Conservação desenvolveu 
em 2020, em meio à pandemia e fundamentada nos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentáveis (ODS), em seu décimo sétimo Objetivo, PARCERIAS e na Legislação em 
vigor referente ao Meio Ambiente o Projeto de Fortalecimento das Unidades de 
Conservação através da Educação Ambiental, com o objetivo contribuir para a 
efetividade das políticas públicas do Estado, através de um sistema integrado e gestão 
participativa de todos os atores envolvidos com a temática, promovendo uma nova 



conscientização ambiental nos espaços formal e não formal e estimulando as 
comunidades a adotarem no seu cotidiano atitudes e ações sustentáveis, beneficiando 
dessa forma toda a comunidade Sergipana.  
Devido à necessidade de criar um espaço onde resgatasse a cultura sertaneja e a 
memória do cangaço, através de atividades socioculturais, ambientais e com interface na 
Educação Ambiental foi idealizado em 2020 durante a pandemia, a criação do Museu 
Grota do Angico, que terá o início das suas atividades pós-pandemia em 2020. 
Contratos / Convênios / Termos E Acordos De Cooperação 
Convênio MTE/ SENAES 00026/2013 – SINCONV Nº 782971 – Projeto de Inclusão 
Socioambiental e Produtiva de Catadores e Coletores de Recicláveis em Sergipe. O 
Convênio está em andamento e já foi solicitado aditivo até dezembro de 2021, em 
virtude do aguardo da licitação dos moveis e equipamentos para os 29 empreendimentos 
selecionados no projeto, que já se encontra na SEAD. 

Arborizar-Se (Acordo Via Termo De Adesão) 
O projeto Arborizar-SE, que no ano corrente deteve as suas atividades interrompidas em 
decorrência da pandemia do COVID-19, está em sua III Etapa e contou com algumas 
atividades iniciais - planejamentos, visitas técnicas, inventários e educação ambiental - 
para incluir no plano de arborização de cada município que aderiu a etapa do projeto. 
Nesta nova etapa foram 23 municípios participantes, houveram inicialmente 8 visitas 
técnicas nos municípios de Itabaiana, Lagarto, Malhada dos bois, Maruim, Pirambu, 
Riachão do Dantas, São Francisco e Tobias Barreto. Foram realizadas reuniões onde os 
técnicos da SEDURBS/SERHMA direcionavam as informações para os técnicos e 
representantes do arborizar-se dos municípios, onde houve os planejamentos para as 
ações de educação ambiental – formal e informal – que fomentaram o processo de 
eleição da árvore símbolo que representara cada município, assim como os croquis dos 
locais onde o projeto será implementado. Destes municípios que puderam iniciar as suas 
atividades, tivemos a finalização de Riachão do Dantas, que concluiu todas as fases do 
projeto e em seguida realizou-se a entrega do plano de arborização e das 200 mudas de 
espécies nativas propostas pelo projeto. O objetivo é dar continuidade ao projeto em 
2021 e finalizar aqueles que já iniciaram suas atividades na 3º fase, como também 
monitorar os municípios das etapas anteriores.  O gráfico apresentado a seguir mostra a 
evolução do Arborizar-se nas etapas já realizadas, o que demonstra um decréscimo 
neste ano de 2020 por conta da pandemia. 

 

ELABORAÇÃO DE NORMAS E INSTRUMENTOS LEGAIS 

A SEDURBS, através da Superintendência Especial de Recursos Hídricos e 
Meio Ambiente, realiza as atividades de elaboração de normas e Instrumentos Legais 
para a gestão de recursos hídricos, meio ambiente e áreas protegidas. No âmbito do 
financiamento do Sistema Estadual do Meio Ambiente, foi Publicada a Lei Nº. 8.635, de 
27 de dezembro de 2019, que institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e a Taxa de 
Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA/SE, e dá providências correlatas, em 2020, 
após a análise do IBAMA/BSB, está em fase de ajustes da lei juntamente com a equipe 
do IBAMA Brasília para firmar o convênio para tratar da gestão compartilhada do 
cadastro e fiscalização das atividades inseridas no cadastro, a partir de janeiro de 2020, 
será trabalho o plano de trabalho. 
Foi elaborada a minuta de lei para o Pagamento por Serviços Ambientais no Estado de 
Sergipe – PSA, em fase de aprovação na ALESE, fruto do trabalho do Grupo Técnico 



Especial de Trabalho para implantação de Programa Produtor de Água e Pagamento por 
Serviços Ambientais, criado através do decreto nº 40.575, 16 de abril de 2020. 
No âmbito da criação, gestão e manutenção das áreas protegidas, unidades de 
conservação, foi elaborado a minuta do nosso Sistema Estadual de Unidades de 
Conservação – SEUC, em fase de aprovação na ALESE. 

Criação da Lei 8.785/2020, que institui a Política Estadual de Combate à 
Desertificação em Sergipe – PECD, bem como cria o Conselho Permanente de Combate 
à Desertificação – CPCD. Fruto de meta 1.0 do P Projeto “Manejo do Uso Sustentável 
da Terra No Semiárido Do Nordeste Brasileiro (Sergipe) - MMA/PNUD. Além de 
outras ações previstas para 2021. 

• UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

No planejamento estratégico de 2019-2020, a meta prevista: criação de 02 Unidades de 
Conservação. 
Processo Concluído: Criação do Parque Estadual Marituba, por ato do executivo, 
Decreto nº 40.515, de 20 de Janeiro de 2020, Diário Oficial do Estado nº 28.359, de 22 
de janeiro de 2020. Com área de 1.754,44 Hectares no municípios de Barra dos 
Coqueiros e Santo Amaro das Brotas. Com portaria 75/2020 definido os gestores e 
contratação do plano de manejo da unidade. 
Para conclusão definitiva, falta somente, cercamento da área, instituição da sede 
administrativa e conselho consultivo da UC. Ações previstas para 2020. E ainda a 
regularização fundiária iniciada a pesquisa e prevista para finalização em 2022. 
Processo em Andamento: Criação da Unidade de Conservação Municipal, UC dos 
Manguezais, no município de Barra dos Coqueiros - SE, com estudo para criação 
concluído com recursos da compensação ambiental e Consulta Pública realizada em 23 
de outubro de 2020. Restado apenas elaboração do Decreto de Criação em ato do poder 
executivo municipal, com previsão para primeiro semestre de 2021. E ainda 01 UC com 
estudo para criação concluído em Divina Pastora/SE. 
Consulta Pública realizada no dia 23 de Outubro de 2020, município de Barra dos 
Coqueiros – SE. 

 

• RESÍDUOS SÓLIDOS 

Inclusão Socioambiental e Produtiva de Catadores e Coletores de Recicláveis em 
Sergipe: 

Inclusão no SICONV, das Listas de Presença, Notas Fiscais, Cartilhas e Apostila das 
oficinas realizadas; Recadastramento nas planilhas SIPES dos 1840 catadores e dos 29 
empreendimentos; 
Levantamento da situação dos empreendimentos (cooperativas) selecionados no projeto, 
quanto a formalização e estruturação dos galpões de triagem, junto aos consórcios, para 
lançamento na plataforma do SICONV. 
Análise dos Projetos Arquitetônicos, Elétrico, Sanitário e Hidráulico dos Galpões de 
Triagem dos 29 empreendimentos selecionados no projeto (Aquidabã, Aracaju, Arauá, 
Boquim, Capela, Carmópolis, Cedro de São João, Estância, Indiaroba, Itabaiana, 
Itabaianinha, Itaporanga D’Ajuda, Japaratuba, Japoatã, Lagarto, Malhador, Nossa 
Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Socorro, Poço Verde, 
Porto da Folha, Riachuelo, Rosário do Catete, Santa Luzia do Itanhy, Santo Amaro das 
Brotas¸ Simão Dias, Telha, Tobias Barreto e Umbaúba). 



Acompanhamento do processo de licitação dos Materiais e Equipamentos permanentes 
para os 29 empeendimentos selecionados no Projeto de Inclusão Socioambiental e 
Produtiva dos Catadores e Coletores de Material Recicláveis em Sergipe, que já se 
encontra na SEAD.  
Processo concluído: 100% dos catadores beneficiados. 
Processo a concluir: A entrega dos moveis e equipamentos aos 29 empreendimentos 
selecionados que se encontra em processo de licitação na Sead.   

Realização de Eventos para a Construção da Cidadania Ambiental: 

A ação encontra-se parada em virtude da pandemia, uma vez que, essa ação aconteceria 
junto ao público alvo, alunos das escolas públicas e particulares dos anos fundamentais 
e médio, o que não seria possível a fim de evitar aglomeração, dando cumprimento ao 
Decreto Governamental. 

Capacitação Continuada para a Gestão Ambiental Sustentável: 

A ação encontra-se parada em virtude da pandemia, uma vez que, essa ação aconteceria 
junto ao público alvo, a fim de evitar aglomeração, dando cumprimento ao Decreto 
Governamental. 

Apoio e Fortalecimento dos Consórcios Públicos de Saneamento Básico; 

A ação encontra-se parada em virtude da pandemia, uma vez que, essa ação aconteceria 
junto ao público alvo, o que não seria possível a fim de evitar aglomeração, dando 
cumprimento ao Decreto Governamental. 

Apoio aos Municípios na Implantação da Coleta Seletiva: 

A ação encontra-se parada em virtude da pandemia, uma vez que, essa ação aconteceria 
junto ao público alvo, o que não seria possível a fim de evitar aglomeração, dando 
cumprimento ao Decreto Governamental. 

Implantação de ação de sensibilização para a A3P em órgãos da Administração 
Pública Estadual: 

A ação encontra-se parada em virtude da pandemia, uma vez que, essa ação aconteceria 
junto ao público alvo, o que não seria possível a fim de evitar aglomeração, dando 
cumprimento ao Decreto Governamental. 

Implantação do Plano Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos 
Efeitos da Seca: 

Criação da Lei 8.785 de 06 de Novembro de 2020, que institui a Política Estadual de 
Combate à Desertificação em Sergipe – PECD, bem como cria o Conselho Permanente 
de Combate à Desertificação – CPCD.  

Elaboração do Programa Estadual de Coleta Seletiva; elaboração do Plano 
Estadual de Educação Ambiental; produção de Material Gráfico Educativo: 

As três ações mencionadas anteriormente não foram realizadas em consequência da 
Pandemia da Covid 19 que assolou nosso país e o estado de Sergipe. Dessa forma, de 



acordo com as diretrizes do Governo do Estado conforme Decreto 40567/2020, 
trabalhamos com diminuição de técnicos que encontram-se dentro do grupo de risco, em 
regime de revezamento devido ao alto risco de contaminação. E mesmo com todos esses 
cuidados uso de máscaras e álcool em gel, tivemos casos positivos na maior parte da 
equipe o que causou isolamento social, prejudicado assim a execução dessa ação. 
Forçando a equipe a trabalhar as ações e políticas públicas mais emergências que não 
causariam riscos aos técnicos e ao público atendido.  

 
GERENCIAMENTO COSTEIRO 
 

Em 27 de Dezembro de 2019, foi instituído o Plano e o Sistema Estadual de 
Gerenciamento Costeiro, bem como a criação do Conselho Estadual de Gerenciamento 
Costeiro, através da Lei N° 8.634. 
Realização do I Workshop de Gerenciamento Costeiro de Sergipe, onde foram 
abordados aspectos legais, sociais, econômicos e ambientais da lei N° 8.634/2019 
(Data: 18 de Fevereiro de 2020).  
A Criação da Comissão para revisão e atualização do Produto 4: Plano de 
Gerenciamento Costeiro do Estado de Sergipe, através da Portaria N° 76/2020. A 
Comissão é composta por oito representantes, sendo três da SEDURBS, três do 
Observatório de Sergipe e dois da ADEMA. (Data: 02 de Outubro de 2020); realização 
de plenária para escolha de dois representantes titulares e dois suplentes de povos das 
comunidades tradicionais dos municípios costeiros para compor o Conselho Estadual de 
Gerenciamento Costeiro. Estavam presentes 23 representantes das comunidades 
tradicionais. Os representantes escolhidos pertencem às seguintes instituições: 
Movimento das Catadoras de Mangaba de Sergipe, Associação das Populações 
Tradicionais da Praia do Saco, Associação Quilombola Brejão dos Negros e Associação 
Comunitária da Comunidade Remanescente do Quilombo Bongue (Data: 26 de Outubro 
de 2020).  
Em função da pandemia provocada pelo Novo Corona vírus, as atividades do GERCO 
para 2020 foram interrompidas, levando em conta as paralizações ocorridas nas 
instituições e órgãos públicos, mediante Decretos estaduais, para evitar aglomerações e 
promover o distanciamento social, com vistas na redução do risco de propagação do 
vírus.  
 

EVENTOS, CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS 

Curso de Capacitação de criação de UCs 

Realização do 13º edição do curso de criação e gestão de unidades de conservação em 
áreas urbanas, ministrada por Miguel Von Berh (arquiteto e urbanista) com objetivo de 
capacitar e desenvolver o profissional da área ambiental e urbana fundamentado em 
uma visão integrada territorial e de gestão participativa.  
Este curso fez parte da ação da Secretaria em fomentar a criação de Unidades de 
Conservação municipais, como também de formar gestores municipais em caso de 
regiões que possam ocorrer a gestão compartilhada dessas áreas protegidas.  
Teve como representantes dos seguintes municípios: Canindé de São Francisco, São 
Cristóvão, Estância, Gararu, Lagarto, Capela, Boquim, Pirambu, Itaporanga d’Ajuda e 
Itabaiana. Como também os gestores das unidades de conservação de gestão do Estado e 
técnicos da SERHMA.  Como resultado do curso o trabalho prático de conclusão do 



curso, foi um projeto de criação em áreas prioritárias para serem futuras unidades de 
conservação, que foram arquivados para serem utilizados. 

 
 
 

� PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS EM 2020 – 

RECURSOS HÍDRICOS (PROGRAMA ÁGUAS DE SERGIPE) 

O exercício de 2020 pode ser considerado atípico por conta, sobretudo, da nova 
realidade provocada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), decretada pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), em 11 de março do corrente ano. Por outro 
lado, o Projeto teve seu prazo finalizado em 30 de abril, sendo desconsiderado, portanto, 
o pedido de prorrogação apresentado pelo Governo de Sergipe. Por essas razões, várias 
ações previstas no orçamento da UAPAS deixaram de ser realizadas. Apesar dessas 
dificuldades enfrentadas, o desempenho do PAS no exercício pode ser considerado 
satisfatório em termos de resultados pois, do conjunto das ações consideradas 
imprescindíveis para o resultado final do Projeto, apenas as obras de microdrenagem e 
de macrodrenagem de Itabaiana, associadas às obras da 2ª etapa do sistema de 
esgotamento sanitário do município e do Plano de Segurança de Barragens, ficaram para 
ser concluídas no decorrer do segundo semestre de 2020. 

Do ponto de vista da execução orçamentária, o valor previsto para a UAPAS 
atender as demandas constantes do seu orçamento foi estabelecido em R$31 milhões. 
Esse montante foi ajustado no decorrer do exercício com suplementações e anulações, 
conforme a necessidade se apresentava, concluindo o período de graça do Projeto com o 
valor de R$39,4 milhões, ou seja 127,1% do orçamento original.   

No aspecto financeiro, o Projeto teve um bom desempenho com um total de 
desembolso no exercício da ordem de R$20,5 milhões acrescido de R$12,8 milhões de 
reembolso relativo a gastos realizados pelos executores do PAS durante o período de 
set/2012 a abr/2020, considerados financiáveis pelo BM, o que correspondeu, no todo, 
em dólar americano, a mais de US$6,2 milhões. O total de recursos recebidos do Banco 
desde o início do Projeto até o final do período de graça ampliado para 31 de outubro, 
atingiu a cifra de R$226.209.840,13, o equivalente a US$63.440.714,93, que representa 
90,27% do valor financiável do AE. No corrente ano, o gasto total foi da ordem de 
R$31.259.760,90, que possibilitou a execução do conjunto de ações a seguir relatado 
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 realizadas e os resultados alcançados: 

Realização de auditoria independente do programa:  
No corrente exercício a SEDURBS contratou empresa especializada que realizou a 
auditoria do PAS, relativa aos exercícios 2019 e 2020, concluindo 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. 
 
Apoio técnico operacional à UAPAS: 
 
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, dentre outros itens de despesas. 
 
Execução de serviços de cercamento, reflorestamento e revegetação para projetos 
de preservação, conservação e recuperação de mananciais na região da BHSE 
 
Esta ação é o exemplo mais importante da integração que o PAS promoveu entre os 
intervenientes. Abrangeu praticamente toda a área da BHSE, com interveniência da 
SERHMA, da COHIDRO, da EMDAGRO e da DESO. A Comissão de Fiscalização da 
ação foi composta de integrantes de todas estas instituições, sendo capitaneada pela 
SERHMA. Durante os trabalhos de fiscalização, foram identificados diversos problemas 
nas áreas já atendidas, como rompimento de cercas, colocação de animais que destruíam 
as mudas nativas já plantadas, loteamento de glebas em áreas de preservação 
permanente (APP) e construções, dentre outros. Estas irregularidades provocaram um 
movimento no estado que incluiu diversos órgãos, com destaque para a Procuradoria 
Geral do Estado (PGE), o Ministério Público Estadual (MPE), a Administração Estadual 
do Meio Ambiente (ADEMA) e o Pelotão Ambiental da Polícia Militar do Estado de 
Sergipe, visando coibir os abusos e punir os infratores.  
Foi criado um grupo de Zap entre os representantes dos órgãos envolvidos para que a 
comunicação fosse rápida e a fiscalização pudesse ser de surpresa, acompanhada por 
órgãos com poder de polícia, como ocorreu diversas vezes e foram feitas detenção de 
pessoas e recolhimento de animais. Além disso, a proximidade do fim do Programa 
motivou a assinatura de um termo de compromisso entre todos os participantes visando 
a continuidade das fiscalizações para evitar a destruição das conquistas feitas por esta 
importantíssima ação.  
Os serviços pertinentes à ação de recuperação e manutenção de áreas degradadas foram 
realizados nas APPs situadas no 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), e também no Açude da Macela e também ao 
longo do rio Poxim-Açú e do riacho Cajueiro dos Veados. A presente ação está 
diretamente ligada aos objetivos do PAS e tem grande importância ambiental, 
econômica e social para o estado por recompor e proteger as margens dos mananciais, 
retendo agrotóxicos, poluentes e sedimentos que seriam transportados para os corpos 
d’água, o que afetaria diretamente a qualidade e quantidade das águas e, por 
consequência, a fauna aquática e a população humana. Essa iniciativa visou, portanto, 
promover a regularização do fornecimento de água para o abastecimento público e para 
irrigação nas áreas de abrangência do Programa. 



Os serviços, a seguir relacionados, foram executados a partir de novembro de 2017 com 
término em abril de 2020: (i) mobilização e sensibilização das populações inseridas nas 
áreas dos reservatórios e entorno; (ii) aquisição e implantação de marcos de concreto e 
construção de acesso vicinal na Barragem Jaime Umbelino; (iii) aquisição e instalação 
de placas informativas; (iv) instalação de cercas com 5 fios de arame farpado; (v) 
aquisição, plantio e manutenção de cercas vivas de sabiá e eucaliptos, sendo estes 
últimos utilizados como plantas sinalizadoras; (vi) instalação de corredores para 
dessedentação animal; e (vii) aquisição, plantio e manutenção de mudas de espécies 
nativas com o necessário monitoramento e controle de pragas em todas as áreas 
reflorestadas. O Quadro a seguir apresenta um resumo dos serviços executados. 
  



 

 

Quadro 1 – Serviços de RAD por Barragem 
 

Atividade Item e Unidade 

Quantidade por Área 

Total 
Jacarecica I Jacarecica II 

Poção da 
Ribeira 

Poxim Marcelo Poxim-Açú 

Recuperação de Áreas 
Degradadas (Plantio de 
Espécies Florestais) 

Plantio (ha) 51,08 67,58 54,49 81,82 7,00 10,37 272,34 
Plantio (mudas) 56.750 75.081 60.538 90.902 7.777 11.521 302.569 

Replantio 01 (mudas) 16.535 0 29.163 3.889 4.352 0 53.939 
Replantio 02 (mudas) 2.634 0 0 0 2.369 0 5.003 
Replantio 03 (mudas) 2.011 0 0 0 1.237 0 3.248 
Replantio 04 (mudas) 11.469 4.036 5.692 12.794 1.469 564 36.024 

Total plantio + replantio (mudas) 89.399 79.117 95.393 107.585 17.204 12.085 400.783 
Implantação de Cerca Viva 
de Sabiá 

Extensão (metros) 16.269 26.687 17.725 24.822 2.947 2.026 90.476 
Plantio (mudas) 27.115 44.478 29.542 41.370 4.912 3.377 150.794 

Replantio 01 (mudas) 0 0 12.484 8.339 74 0 20.897 
Replantio 02 (mudas) 3.861 976 1.863 2.068 1.055 350 10.173 

Total plantio + replantio (mudas) 30.976 45.454 43.889 51.777 6.041 3.727 181.864 
Plantio eucalipto  Plantio eucalipto (mudas) 420 160 200 820 50 0 1.650 
Sobrevivência Sobrevivência áreas replantadas 2020 (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Sobrevivência áreas não replantadas 2020 (%) 24,8% 78,8% 28,2% 69,2% 91,7% - 50,1% 
Sobrevivência geral (%) 50,0% 85,9% 47,5% 91,4% 99,8% 100,0% 74,0% 

Instalação de Cercas de 
Arame de 5 Fios 

Instalação (metros) 24.588 43.078 24.068 4.736 3.700 208 100.378,00 
Reinstalação (metros) 1.280 2.406 3.816 0 68 0 7.570,00 

Total Instalação + reinstalação (metros) 25.868 45.484 27.884 4.736 3.768 2.083 109.823,00 
Instalação de Placas Instalação (unidades) 18 14 18 54 21 6 131 
Instalação de Marcos de 
Concreto 

Instalação (unidades) 0 0 0 600 0 0 600 

Construção de Estradas 
Vicinais 

Construção (metros) 0 0 0 23.023,50 0 0 23.023,50 

Realização de Campanhas 
de Sensibilização 

Campanhas (unidades) 14 1 28 41 12 3 99 

Nº de Proprietários / Ocupantes 18 7 15 20 20 12 92 



 

 

• 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 das micro bacias do rio Jacarecica. A seguir, as Ações executadas no 
corrente exercício, no âmbito do Componente: 

Aquisição de veículos, barcos, trator, máquinas e equipamentos para as unidades de 
execução do PAS 

O Programa, durante sua vigência, viabilizou recursos para a melhoria da infraestrutura 
institucional, tanto da EMDAGRO como da COHIDRO, através da aquisição de bens e 
equipamentos diversos com vistas à modernização administrativa, bem como à realização de 
atividades práticas de campo junto aos agricultores e irrigantes. No corrente exercício houve 
apenas a aquisição de algumas máquinas e equipamentos para o Centro de Capacitação e 
Difusão da Agroecologia da EMDAGRO. 

Realização de estudo visando a implantação de instrumentação geotécnica na barragem 
do reservatório jacarecica I 

A instrumentação geotécnica é fundamental, pois a partir dela é realizada a medição dos 
recalques de uma barragem de concreto, sendo considerada uma das observações mais 
importantes na supervisão do comportamento dessas estruturas durante os períodos de 
construção, enchimento do reservatório e operação. Além disso, a instrumentação geotécnica 
possibilita a medição dos deslocamentos cisalhantes (horizontais) na base da barragem, que 
são medições de grande interesse, visto que refletem diretamente as condições de estabilidade 
em relação ao escorregamento. Ademais, é um dos instrumentos que auxiliam na realização 
do monitoramento das estruturas, elevando assim, o seu nível de confiabilidade.  

Assim, recomendaram que fossem iniciadas, de imediato, as ações no sentido de recompor as 
condições de baixo risco e implementadas as sugestões constadas no relatório. Considerando 
que não há instrumentação na barragem Jacarecica I, sugeriram que fossem instalados 
piezômetros no interior da galeria e extensômetros de haste na crista e na galeria, medidores 
de vazão de água percolada (se for o caso) e pinos de recalque na crista da barragem. Por fim, 
recomendaram que fosse elaborado um projeto de instrumentação, incluindo níveis de atenção 
e alerta para cada instrumento.  

Diante deste contexto, foi contratado um estudo com a finalidade de estabelecer as normas, os 
critérios e condições contratuais principais viabilizando o fornecimento de todas as 
informações para a elaboração da proposta e posterior seleção e contratação da empresa para 
execução de serviços de engenharia destinados a implantação da instrumentação geotécnica 
na barragem Jacarecica I. Através desse Estudo se permite a elaboração da documentação 
técnica necessária para iniciar processo licitatório com a finalidade de implantar a 
instrumentação geotécnica na mencionada Barragem.  

 

 



 

 

Recuperação da estrutura física das barragens dos reservatórios jacarecica I, jacarecica 
II, Governador João Alves Filho, Jaime Umbelino de Souza. 

Os serviços necessários para revitalização das estruturas físicas das barragens nos 
reservatórios supramencionados foram identificados durante a elaboração das ações que 
compõem o PAS pelos técnicos da COHIDRO e da DESO, responsáveis pela operação e 
manutenção nas mesmas, e confirmados e acrescidos pelo Painel de Inspeção e Segurança de 
Barragens em 2014. A partir de dezembro de 2019 as Barragens mencionadas tiveram suas 
estruturas físicas recuperadas por conta da realização dos serviços conforme Perímetros a 
seguir discriminados:  

Perímetro Irrigado Jacarecica I  

a) Recuperação do corpo da barragem: i) limpeza e recuperação das vias de acesso a 
barragem; ii) limpeza e pintura de taludes de concreto; e iii) limpeza e verificação dos 
drenos da fundação e tubulação de fuga com remoção dos entulhos.  

b) Substituição do guarda corpo.  
c) Tratamento dos defeitos existentes no concreto: i) erosão na soleira do vertedouro; ii) 

fissuras nas paredes e tetos da galeria; iii) infiltrações de água nas paredes e tetos da 
galeria sem que haja sinais de corrosão na armadura; iv) infiltrações de água nas 
paredes e tetos da galeria com sinais de corrosão na armadura; e v) infiltrações em 
juntas de contração transversais da galeria.  

d) Outros tratamentos na galeria: i) limpeza e pintura; ii) instalação e pintura de proteção 
das esquadrias metálicas teladas e escadas de acesso; iii) iluminação; iv) fornecimento 
e instalação de gerador; e v) fornecimento e instalação de escada.  

Perímetro Irrigado Jacarecica II 

a) Recuperação do corpo da barragem: i) limpeza dos condutos de drenagem a jusante do 
maciço com remoção dos entulhos; ii) limpeza e recuperação de vias de acesso a 
barragem; iii) recuperação da caixa de dissipação de energia da descarga ecológica 
existente; iv) remoção do dólmen da CEHOP; e v) correção da erosão no muro 
esquerdo do vertedouro e adequar a saída do canal de fuga.  

b) Tratamento dos defeitos existentes no concreto: i) remoção dos fungos da Tomada 
d’água; ii) reparos na região da comporta da Tomada d’água; e iii) tratamento das 
fissuras na galeria.  

c) Outros tratamentos na galeria: i) instalação e pintura de proteção das esquadrias 
metálicas a serem implantadas nas galerias; ii) limpeza e pintura da galeria; iii) 
iluminação na galeria; e iv) fornecimento e instalação de gerador.  

a) Reparo e limpeza dos taludes na barragem.  

Perímetro Irrigado Governador João Alves Filho (Poção da Ribeira) 

a) Recuperação do corpo da barragem.  
b) Tratamento dos defeitos existentes no concreto: i) reparos nos muros do vertedouro; ii) 

tratamento das fissuras nos muros direito e esquerdo do vertedouro; e iii) reparos dos 
defeitos da galeria.  

c) Outros tratamentos na galeria: i) reparo e limpeza da galeria da barragem; ii) 
instalação e pinturas de proteção das esquadrias metálicas teladas; iii) iluminação; e 
iv) fornecimento e instalação de gerador.  

d) Reparo e limpeza dos taludes da barragem.  



 

 

As barragens supramencionadas, por razões que aqui não cabe externar, não foram alvos de 
atividades de manutenção preventiva nos últimos 30 anos, tendo sido realizado ao longo deste 
período tão somente aquelas atividades consideradas emergenciais e imprescindíveis para a 
operação das mesmas.  

Assim, segundo os que fazem a COHIDRO, o apoio do Programa foi de fundamental 
importância na execução desse conjunto de ações, notadamente, aquelas voltadas para a 
segurança das barragens e, em especial, esta ação voltada para melhorias da estabilidade do 
corpo das barragens, tendo como consequência uma maior confiabilidade da estrutura.  

Contratação de consultoria especializada para o painel de segurança de barragem: 

Dentre as demandas de intervenções identificadas e sugeridas por consultores no âmbito do 
PAS, para as barragens localizadas nas Bacias do rio Sergipe e do rio Vaza Barris (sub-bacia 
do rio Traíras), foi definida a contratação de um Painel de Inspeção e Segurança de Barragens, 
composto por especialistas nas áreas de Hidrologia, Hidráulica, Maciço de Concreto e 
Geotecnia, responsáveis pelo acompanhamento e aprovação final de todas as ações 
executadas no PAS, tendo em vista a segurança das barragens localizadas na Bacia 
Hidrográfica do rio Sergipe. Os especialistas foram contratados para a realização de cinco 
visitas in loco, que foram realizadas até novembro de 2019.  

Esta ação incluiu as barragens: Jacarecica I, Jacarecica II, Governador João Alves Filho e 
Jaime Umbelino de Souza, que foram objeto do Painel de Inspeção e Segurança de Barragens, 
no âmbito do PAS no ano de 2014. Os Contratos com o Painel de Consultores foram aditados 
e prorrogados para 30 de abril de 2019, para incluir cinco visitas técnicas ao longo da 
execução das obras definidas no Relatório Final do Painel de Segurança de Barragens, 
emitido em março de 2015.  

A segunda visita foi realizada no período de 5 a 7 de dezembro de 2017 com a finalidade de 
discutir a evolução das ações em andamento nos empreendimentos sob avaliação e, 
principalmente, inspecionar as galerias das quatro barragens. A terceira visita ocorreu de 22 a 
24 de maio de 2018 com a finalidade de rever Especificações Técnicas/TDRs das ações a 
serem acompanhadas pelos Consultores do Painel, tendo como destaque a visita in loco à 
Galeria da Barragem de Jacarecica II. A quarta visita foi realizada de 04 a 06 de dezembro de 
2018, na Barragem Jaime Umbelino, que teve como finalidade realizar observações que foram 
pauta para uma discussão técnica pelos colaboradores da COHIDRO, DESO, UAPAS, os 
quais definiram estratégias de contratação de serviços, indicados como prioritários pelo 
Painel, em virtude das dificuldades em concluir processos licitatórios.  

A quinta visita do grupo de especialistas que compõe o Painel de Segurança de Barragens 
aconteceu de 17 a 19 de junho de 2019, com a finalidade de discutir a evolução das ações em 
andamento nos empreendimentos sob avaliação e, principalmente, discutir o andamento das 
licitações das ações prescritas pelos consultores.  

Após o aditamento do Contrato, o Painel de Inspeção Segurança de Barragens realizou a sexta 
visita in loco em novembro de 2019, deixando previamente agendada a visita de março de 
2020, porém a mesma foi cancelada em virtude da Pandemia do Covid-19.  

As visitas – que eram definidas e agendadas previamente com os técnicos dos 
empreendimentos, responsáveis pelo acompanhamento das execuções das ações – foram 
realizadas seguindo um roteiro de reuniões prévias; visitas de campo; reuniões finais, onde 
foram discutidas, e avaliadas as ações em execução. 

Cabe ressaltar que todas as intervenções nos empreendimentos, referentes à segurança das 
barragens foram previamente aprovadas pelo Painel, desde a elaboração dos documentos 



 

 

técnicos que antecederam os processos licitatórios até a conclusão das ações e/ou consultorias 
contratadas para elaboração de projetos. Após cada visita realizada, o Painel de Inspeção de 
Segurança de Barragens produziu relatórios contendo sugestões, avaliações e aprovações das 
intervenções realizadas.  

A execução desta ação forneceu a equipe técnica da COHIDRO, responsável pela execução 
de atividades nas respectivas barragens, o conhecimento sistematizado das intervenções a 
serem realizadas, considerando a segurança dessas estruturas. Ressalta-se que foram indicadas 
e classificadas pelos especialistas, desde a primeira visita, as ações a serem realizadas a curto, 
médio ou longo prazo. Sendo que as de curto e médio prazo foram alvos principais no 
presente programa.  

Além da sistematização das ações no que se refere a execução, a equipe técnica da COHIDRO 
também teve a oportunidade, assessorada pelos especialistas do Painel, de retomar as 
atividades necessárias para a elaboração de documentos técnicos que são fundamentais, na 
operação e manutenção das barragens em comento.  

Contratação de especialista em tecnologia para conservação de água e solo em 
microbacias hidráulicas 

A contratação desse consultor objetivou assessorar a equipe da EMDAGRO na elaboração do 
Manual Operativo e acompanhar as obras de implantação da Unidade Demonstrativa Piloto 
(UDP) e a capacitação de técnicos, ministrando um curso em serviço para 30 profissionais. O 
consultor foi de grande valia na análise dos produtos do diagnóstico do meio físico, bem 
como no assessoramento ao Centro de Capacitação e Difusão da Agroecologia.  

Desenvolvimento de software para rastreamento e controle do comércio e uso de 
agrotóxicos em Sergipe 

Este projeto foi concebido por uma demanda do estado de Sergipe e, considerando que a 
EMDAGRO é o órgão da administração pública responsável pelo controle e fiscalização do 
comércio e uso de agrotóxico no território sergipano, pensou-se nesta ferramenta de grande 
funcionalidade para subsidiar à Coordenadoria de Defesa Vegetal da empresa na fiscalização 
dos chamados defensivos agrícolas, vez que o acesso e o cruzamento de dados permitirá a 
detecção de irregularidades no comércio e uso dos mesmos pois a viabilização de uma 
solução informatizada própria possibilita a gestão integrada das atividades de controle e 
fiscalização, bem como o acesso a informações.  

O sistema informatizado – concluído no corrente exercício – deverá instrumentalizar a 
empresa para o fiel cumprimento de suas obrigações dianteda legislação que dispõe sobre as 
normas e o controle de agrotóxicos e outros biocidas, qualificando e aperfeiçoando os 
serviços prestados aos produtores e às organizações rurais do Estado. 

Aquisição e instalação de kits de irrigação localizada e capacitação dos beneficiários 

A atividade econômica predominante na região do Agreste Central é a agricultura irrigada, 
com foco na produção de hortaliças e raízes. Entretanto, ainda há agricultores que enfrentam a 
atividade de sequeiro apesar da disponibilidade, estando a sua produção limitada ao período 
das chuvas que se concentra em três meses do ano. Diante disso, a EMDAGRO selecionou 
áreas e elaborou projetos de irrigação para 42 propriedades visando a implantação de sistemas 
de irrigação por microaspersão, miniaspersão e gotejamento, com a finalidade de possibilitar 
aos agricultores proprietários a produção continuada ao longo do ano e, além disso, torná-las 



 

 

áreas demonstrativas das técnicas de manejo de água e solo nos diversos tipos de sistemas e 
promover, na região, uma mudança de comportamento e a adoção de práticas sustentáveis, 
pautadas na economia de água e no seu melhor uso e aproveitamento. 

Como resultado dessa ação, foram instalados 42 sistemas de irrigação em 41 propriedades da 
agricultura familiar nos municípios de Ribeirópolis, Itabaiana, Areia Branca, Moita Bonita e 
Riachuelo e um sistema de irrigação no Centro de Capacitação e Difusão da Agroecologia, em 
Itabaiana. 

Elaboração do plano de segurança de barragens dos reservatórios de Jacarecica I e II, 
Gov. João Alves Filho e Jaime Umbelino Souza 

Como determina a legislação vigente, Plano de Segurança de Barragem (PSB) é um dos 
instrumentos da Política Nacional de Segurança de Barragens e nele devem ser apresentadas 
as potenciais situações de risco de integridade das barragens e as ações imediatas que serão 
adotadas para redução dos prováveis danos. Vale ressaltar, que antes de expirado o prazo de 
vigência do Acordo de Empréstimo e, consequentemente, do encerramento do Programa 
Águas de Sergipe, foi contratada consultoria como resultado do processo licitatório para 
elaboração dos Planos das Barragens Jacarecica I e II, Governador João Alves Filho e Jaime 
Umbelino Souza, em conformidade com as exigências da Lei n° 12.334, de 20 de setembro de 
2010, a ser pago com recursos do tesouro estadual.  

O PSB será composto de 6 volumes para cada barragem, em atendimento ao artigo 5° da 
Resolução ANA n° 236/2017 e da Portaria n° 58/2017 da então SEMARH e, conterá o 
seguinte:  

I. Informações Gerais e Documentação Técnica do Empreendimento; 
II. Planos e Procedimentos;  

III. Registros e Controles;  
IV. Plano de Ação de Emergência (PAE);  
V. Planejamento das Revisões Periódicas de Segurança de Barragem;  

VI. Resumo Executivo do Plano de Segurança da Barragem.  
 

O PAE estabelecerá as ações a serem executadas pelo empreendedor da barragem em caso de 
situação de emergência, bem como identificará os agentes a serem notificados dessa 
ocorrência, e deverá estar disponível em cada um dos empreendimentos e nas prefeituras 
envolvidas, devendo também ser encaminhado às autoridades competentes e aos organismos 
de defesa civil.  

• COMPONENTE 3 – ÁGUA E CIDADES 

Este Componente, que tratou das 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, foi conduzido pela DESO, e também foi 
o que teve o maior volume de obras, sobretudo as de saneamento básico. Por outro lado, teve 
também a maior parcela de recursos financeiros do Acordo de Empréstimo, num montante 
superior a US$38,4 milhões, ou R$145,9 milhões, tendo sido repassado à parceira durante o 
exercício de 2020, o montante de R$21,186 milhões, conforme demonstrativos adiante.  



 

 

Considerando que a DESO é uma empresa de economia mista, tendo o Governo do Estado 
como seu maior acionista, as transferências financeiras realizadas através da 
UAPAS/SEDURBS, ingressam na Companhia como participação acionária do estado e o 
resultado da utilização dos recursos é registrado como patrimônio. Como pode ser visto na 
Tabela adiante, do montante de recursos gastos pelo PAS até o final do Programa, 69,6% 
foram transferidos para essa empresa. Em função da sua atuação e da especificidade das obras 
que desenvolveu, a DESO foi uma parceira da maior importância para o resultado final do 
Projeto. Além do mais, todas as obras de contrapartida do Acordo de Empréstimo, que foram 
de responsabilidade da Companhia, e já estão concluídas, também são essenciais para o 
cumprimento dos objetivos de desenvolvimento do Projeto. O montante de recursos já 
desembolsados por conta das obras de contrapartida supera o valor estabelecido no AE, como 
mostra a Tabela de Contrapartida adiante. 
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) e da 2ª etapa do SES de Itabaiana (Microdrenagem e Macrodrenagem), que 
deixaram de ser concluídas até a data de encerramento do AE por algumas razões, das quais a 
decretação de pandemia pelo Coronavirus, mas deverão ser entregues à população até o final 
do exercício. 

Em cumprimento ao disposto em convênio firmado pelaentão SEMARH e a DESO para 
operacionalização deste Componente, foi inserido no orçamento 2020da UAPAS/SEDURBS, 
a Ação PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA NA DESO com recursos financeiros previstos para 
atender às demandas de pagamentospor conta dos investimentos contratados pela parceira, 
para: 

Execução da 1ª etapa das obras do sistema de drenagem pluvial em itabaiana, com 
recuperação da rede existente e supervisão das obras 

O conjunto dessas obras encontra-se com aproximadamente 98% das metas físicas atingidas, 
restando executar apenas 320m correspondente aos seguintes trechos:  

• Canal 1: Trecho 1.20 (rua Maria Luiza Mendonça, entre as ruas São Domingos e 
Vigência Santos);  

• Canal 2: Trechos 2.21 (rua Boanerges A Pinheiro), 2.20, 2.22, 2.23 e 2.25 (rua 
Capitão Mendes, entre a rua Boanerges Pinheiro e a av. Otoniel Doria).  

Foram iniciadas as obras nos trechos mais sensíveis e complicados na área da feira, com a 
ocorrência contínua de rocha e com a recorrente reação dos feirantes, agora agravada pela 
quarentena estendida devido à pandemia do coronavírus.  

Deve ser registrado que as interdições dos trechos da feira estão a cargo da Superintendência 
Municipal de Trânsito e Transporte (SMTT) da Prefeitura local, com a interveniência direta 
do Prefeito Municipal quando foi necessário, sem que até agora tenha havido qualquer 
mudança com relação à programação de conclusão das obras, que continua mantida para o 
próximo mês de setembro, condicionada ao pagamento do faturamento realizado pela empresa 
após 30 de abril, quando houve o encerramento do prazo do AE. A grande dificuldade é que, 
tanto o estado como a DESO estão sem qualquer margem financeira para isso devido à queda 
de arrecadação de ambos, superior a 20%. Devido aos resultados positivos obtidos pelas 
equipes de manutenção das redes de esgoto existentes e que permitiram a interceptação de 
esgotos num caudal que permitiu iniciar de fato a operação da Estação de Tratamento de 
Esgotos (ETE) de Itabaiana, encontra-se em curso uma negociação para a eventual realização 



 

 

de um 4° termo aditivo ao Contrato ampliando prazo e valor (os três T.A. anteriores 
objetivaram ampliar o escopo, com a relocação de redes de energia elétrica e manutenção das 
redes de esgoto existentes, bem como ampliar prazo) para dar continuidade a esses serviços 
nas áreas mais limítrofes da Sub-Bacia. 

Execução das obras da 2ª etapa do sistema de esgotamento sanitário de itabaiana e parte 
da 1ª etapa do sdp 

Todas as obras de micro e macrodrenagem, esgotamento sanitário e de substituição de redes 
de água foram concluídas. As intervenções ora em andamento referem-se a reparos e 
reexecuções pontuais de pavimentação de vias e passeios, segundo levantamentos feitos pela 
Prefeitura. Registre-se que as tubulações de macrodrenagem com lançamentos nas galerias do 
Canal 1 dependem da sua interligação a ser executada pela Construtora CELI. 

Aquisição de materiais e equipamentos dos projetos do programa de redução e controle 
de perdas 

A DESO definiu no seu plano de metas consolidar o sistema de controle de perdas e 
estabeleceu vários campos de atuação que abrangem desde as atividades educativas, 
envolvendo comunidades e escolas, até ações de campo, como monitoramento e redução de 
pressão, retiradas de vazamentos, substituição de hidrômetros antigos e, também, combate às 
fraudes. Com a participação decisiva do Programa Águas de Sergipe, a empresa conseguiu 
operacionalizar essa meta nos Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) de Aracaju e 
Itabaiana, através da aquisição de hidrômetros e medidores vazão. 

Supervisão das obras da 1ª etapa do sistema de drenagem (bacias 06 e 10) e da 2ª etapa 
do sistema de esgotamento sanitário de itabaiana 

O trabalho de Supervisão das obras previstas nas ações de macrodrenagem e microdrenagem, 
com implantação de novas redes de esgotamento sanitário e de recuperação das existentes, 
teve o devido acompanhamento do Consórcio de empresas contratado que, com a equipe de 
fiscalização da DESO, buscou alternativas, com base nas salvaguardas do BM, para 
minimizar as questões sociais e os impactos ambientais provocados pela execução das obras.  

Serviços de produção audiovisual e confecção de material gráfico para apoio à 
implantação do projeto socioambiental das obras de Itabaiana 

As obras da 1ª Etapa do Sistema de Drenagem Pluvial (Bacias 06 e 10) e da 2ª Etapa do 
Sistema de Esgotamento Sanitário de Itabaiana incluíram toda uma infraestrutura social e 
ambiental com base nas diretrizes do Banco Mundial, cuja execução se deu através das 
empresas contratadas que buscaram, com suas atuações, minimizar os impactos decorrentes 
junto a população do município.  
 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DE SERGIPE 
(DEPEC/SE) 

 
O Planejamento estratégico do Depec tem por planejar e promover a defesa permanente 

contra desastres, coordenar as ações de proteção e defesa civil em nível estadual, priorizar e 
apoiar as ações preventivas, de preparação e mitigação para emergências e desastres, resposta 



 

 

e reconstrução de áreas afetadas por desastres, além de atuar preventivamente na iminência de 
desastres e de forma proativa nas situações de desastres. 

 
• Das estratégias: A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC, 

estabelecida por meio da Lei 12.608, prevê que as ações de proteção e defesa civil sejam 
organizadas pelas ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. Assim, 
para cada uma delas há responsabilidades específicas, ao mesmo tempo em que se considera 
que façam parte de uma gestão sistêmica e contínua. 

Os programas de recuperação pós-desastre, juntamente com a conscientização e a 
participação pública foram realizados e, representam uma oportunidade valiosa para 
desenvolver e executar medidas de redução de risco com base no princípio de “reconstruir 
melhor”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
Quanto à execução Orçamentária, o percentual pode ser considerado de bom desempenho, 
conforme quadro abaixo. 

SEDURBS - 2020 
ORÇAMENTO 

ATUAL 
EMPENHADO PAGO 

% EMPE-

NHADO 
% PAGO 

INVESTIMENTOS 267.134.638 205.632.577 168.005.799 76,97 62,89 

CUSTEIO  33.473.043 25.678.486 21.603.790 76,71 64,54 

TOTAL  300.607.681 231.311.063 189.609.589 76,94 63,07 

FUNDEMA - 2020 
ORÇAMENTO 

ATUAL 
EMPENHADO PAGO 

% EMPE-

NHADO 
% PAGO 

CUSTEIO 32.900 - - - - 

TOTAL 33.900 
    

FEHIS - 2020 
ORÇAMENTO 

ATUAL 
EMPENHADO PAGO 

% EMPE-

NHADO 
% PAGO 

INVESTIMENTOS 2.492.638 55.638 47.376 2,23 1,90 

TOTAL  2.492.638 55.638 47.376 2,23 1,90 

DEPEC 
ORÇAMENTO 

ATUAL 
EMPENHADO PAGO 

% EMPE 

NHADO 
% PAGO 

INVESTIMENTO 200.000 140.272 140.271 70,13 70,13 

CUSTEIO 4.180.000 
    

TOTAL 4.380.000 140.272 140.271 3,20 3,20 

      

      

      

FERH -2020 
ORÇAMENTO 

ATUAL 
EMPENHADO PAGO 

% EMPE-

NHADO 
% PAGO 

INVESTIMENTOS 557.915 35.421 35.421 6,35 6,35 

CUSTEIO 7.763.333 4.711.870 4.193.758 60,69 54,02 

TOTAL 8.321.248 4.747.291 4.229.179 57,05 50,82 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

O relatório de gestão 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, proteção e defesa 
civil, 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 2020. 

 

 

Ubirajara Barreto Santos 

Secretário do Desenvolvimento Urbano 
e Sustentabilidade 

 


