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RESUMO 
 
 
 
 
Este estudo tem por finalidade avaliar o Plano Plurianual 2008-2011 (PPA 2008-2011) 
do Governo do Estado de Sergipe enquanto ferramenta de planejamento governamental, 
tomando como base os programas da Diretriz Estratégica “Desenvolvimento Territorial 
Participativo e Sustentável”. Não obstante o foco da investigação ser o PPA vigente de 
Sergipe, buscou-se analisar todos os Planos Plurianuais implementados no Brasil e em 
Sergipe a partir da Constituição de 1988, de modo a apreender como se deu a evolução 
da metodologia de elaboração e avaliação desses documentos ao longo dos anos. 
Estudou-se, também, a metodologia de avaliação de programas utilizada pelo Governo 
Federal e diversas unidades da federação. Por meio dessa análise constatou-se que as 
formas mais corretas de se estabelecer uma relação entre o conteúdo de um plano e os 
objetivos alcançados seria a utilização de relatórios de acompanhamento físico 
financeiro das ações, bem como relatórios de avaliação de impacto dos programas, 
baseado em indicadores bem construídos e mensuráveis. Entretanto essa não é a 
realidade do Estado de Sergipe. Poucos são os dados disponíveis de acompanhamento 
físico e não há rotinas de avaliação de impacto dos programas, que, a nosso ver, é a 
melhor forma de se aferir a efetividade de uma política pública. Assim, buscou-se 
promover uma avaliação dos programas do PPA vigente tendo como premissa a 
exequibilidade dessa empreitada e seu impacto na sociedade . Contudo, foram feitas 
adaptações na metodologia de avaliação de programas estudada de modo a possibilitar 
uma análise resumida, porém provida de caráter científico. Assim, foram avaliados 
todos os programas da Diretriz Estratégia “Desenvolvimento Territorial Participativo 
Sustentável” quanto à sua concepção e realização financeira de suas ações para o 
período de 2008 a 2010. Os principais resultados apontam para uma extrema fragilidade 
na definição dos indicadores dos programas, o que praticamente impossibilita uma 
avaliação dos impactos dos mesmos, além de uma baixa realização financeira dos 
programas e ações. Além disso, verificou-se que muitas das ações previstas não foram 
sequer iniciadas, denotando uma falta de priorização do que realmente precisa ser 
colocado no plano, dadas as restrições orçamentárias e financeiras do Estado. 
 
 
Palavras-chave: Plano Plurianual. Avaliação de programas. Planejamento.  
Desenvolvimento Territorial Participativo Sustentável. Estado de Sergipe. Governo 
Federal. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to evaluate the “Plano Plurianual 2008-2011” (Multiyear Plan 2008-
2011 – PPA 2008-2011) of the State Government of Sergipe as a tool for government 
planning, based on the programs of the Strategic Guideline “Desenvolvimento 
Territorial Participativo e Sustentável” (Participatory and Sustainable Territorial 
Development). Despite the fact that the focus of this research is the current Sergipe’s 
PPA, we sought to analyze all Multiyear Plans implemented in Brazil and Sergipe since 
the Constitution of 1988 in order to grasp how was the evolution of the methodology of 
development and evaluation of these documents over the years. We also studied the 
Federal Government evaluation methodology for these programs, as well as that of 
various units of the federation. Throughout this analysis it was found that the proper 
way to establish a relationship between the contents of a plan and its achieved goals is 
employing physical and financial monitoring reports of the actions and impact 
evaluation reports of programs, based on well constructed and measurable indicators. 
However this is not the reality of the state of Sergipe. There are few data available about 
the physical execution and there is no assessment of the impact of the programs, which, 
in our view, is the best way to gauge the effectiveness of a public policy. Thus, we 
sought to evaluate the current PPA programs, having as premises the feasibility of this 
venture and its impact on society. However, adjustments were made in the methodology 
of program evaluation studied in order to allow a more concise analysis, but with 
scientific validity. Thus, we evaluated all programs of the Strategic Guideline 
“Participatory and Sustainable Territorial Development” regarding their design and 
financial execution of its actions for the period 2008-2010. The main results point to an 
extreme fragility in the definition of the programs indicators, which virtually precludes 
an assessment of their impacts, and a low rate of program’s financial and actions 
implementation. In addition, we found that many of the actions planned were not even 
started, indicating a lack of prioritization of what needs to be placed in the PPA, given 
the financial and budgetary constraints of the State. 
 
Keywords: Multiyear Plan. Program evaluation. Planning. Participatory and Sustainable 
Territorial Development.. State of Sergipe. Federal Government. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem por objetivo avaliar os programas da Diretriz Estratégica 

“Desenvolvimento Territorial Participativo Sustentável”  do Plano Plurianual - PPA 

2008-2011 do Governo do Estado de Sergipe quanto a sua concepção e realização 

financeira de suas ações.  Para isso será utilizada como base a metodologia de avaliação 

de programas utilizada pelo Governo Federal e diversas unidades da federação, a 

exemplo do Distrito Federal, Maranhão e Rio Grande do Sul. 

 

A metodologia de avaliação de programas aqui apresentada é utilizada para o PPA 

como um todo. Entretanto, neste trabalho será analisada apenas uma das oito diretrizes 

estratégicas do Governo de Sergipe, conforme acima explicitado, daí as etapas de 

avaliação setorial e avaliação do plano não serão realizadas. Assim,  esta investigação 

promoverá a avaliação da concepção dos programas através da análise dos seus 

atributos, a exemplo dos indicadores, objetivo, definição do público alvo, problema a 

ser enfrentado, dentre outros. Também será mostrada a realização financeira das ações, 

cruzando dados do PPA e orçamentos anuais com os valores efetivamente pagos, 

disponibilizados pelo sistema de administração financeira do Estado. 

 

No Governo Federal e demais Unidades Federativas que utilizam a metodologia aqui 

apresentada, fazem uso da técnica de autoavaliação na fase de análise da concepção dos 

programas. Neste trabalho, diferentemente do que foi acima exposto, todas as análises 

foram feitas por este investigador, ou seja, a avaliação da concepção dos programas foi 

feita pela aplicação da Metodologia de Avaliação de Programas diretamente pelo 

pesquisador, baseado na sua experiência em elaboração e monitoramento do PPA 

enquanto técnico da Secretaria de Estado de Planejamento do Estado de Sergipe. 

 

Outro aspecto que será discutido trabalho é como as alterações implementadas no 

planejamento governamental do Brasil, mais especificamente o Plano Plurianual – PPA, 

a partir da promulgação da constituição de 1988, foram pouco a pouco se consolidando 

como ferramentas de planejamento no Estado de Sergipe.  
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Não obstante o foco da discussão estar no PPA vigente, é importante ter um referencial 

sobre o planejamento no Brasil em tempos pretéritos. Para isso far-se-á uma breve 

discussão acerca do planejamento governamental no Governo Federal e em Sergipe a 

partir da promulgação da Constituição do Brasil de 1988. 

 

Desde a promulgação da Constituição até hoje foram elaborados pelo Governo Federal, 

Estados e Distrito Federal cinco PPA´s, sendo o primeiro com duração de cinco anos e 

os demais com quatro anos cada. A maioria dos estados segue a metodologia adotada 

pelo Governo Federal e Sergipe assim o faz. Assim, em função do PPA sergipano 

espelhar-se no federal, ambos serão aqui analisados como forma de melhor 

compreender-se a concepção do modelo. 

 

No processo de elaboração do PPA vigente foram construídos programas com atributos 

(problema, justificativa, objetivos, indicadores, etc.) visando sua futura avaliação. 

Entretanto, em não havendo uma boa definição de tais atributos a avaliação dos 

impactos causados pelos programas fica prejudicada ou mesmo inviabilizada.  

 

Desde a implantação do primeiro PPA em Sergipe, em 1995, somente foi realizada uma 

avaliação dos programas do PPA, em 2006, relativa ao ano de 2005. Discutir os motivos 

da não realização sistemática de avaliação dos programas do PPA em Sergipe é uma das 

propostas desta investigação. Além disso, far-se-á uma avaliação alternativa dos 

programas do PPA, utilizando como objeto de análise aqueles que compõem a diretriz 

estratégica “Desenvolvimento Territorial Participativo Sustentável”.  

  

Este trabalho é composto de sete capítulos, sendo o primeiro a introdução e o último as 

conclusões e recomendações; na segundo capítulo foram analisados os Planos 

Plurianuais do Governo Federal desde 1995 até os dias atuais; no terceiro  buscou-se 

compreender a metodologia de avaliação políticas públicas no Brasil, estudando os 

principais autores do tema; no quarto capítulo foi tratado do planejamento 

governamental em Sergipe; quinto capítulo trata da metodologia utilizada e; o sexto 

cuida de mostrar os resultados obtidos com a análise do PPA 2008-2011 do Governo do 

Estado de Sergipe. 

 



 19

Atualmente os governos federal, estaduais e municipais estão obrigados a planejar e 

para tal se utilizam os instrumentos constitucionalmente determinados: o plano 

plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. 

  

O volume de recursos envolvidos pelo orçamento do Governo do Estado de Sergipe 

para o ano de 2007 foi da ordem de R$ 3.900 milhões, enquanto que o PIB estadual para 

o mesmo período foi da ordem de R$ R$ 16.900 milhões, ou seja, o orçamento do 

Estado representava, naquele ano, 23% do PIB sergipano. Em 2008 o PIB estadual foi 

de R$ 19.552 milhões, enquanto que o orçamento para o mesmo período foi da ordem 

de R$ 4.336 milhões, ou seja, em 2008 o orçamento do Governo do Estado de Sergipe 

representou 22,17% do PIB estadual. 

 

O volume de recursos previstos para o PPA 2008-2011, ora vigente no estado de 

Sergipe, é da ordem de R$ 16,5 bilhões para ser aplicado nas áreas de previdência, 

social, infraestrutura, segurança, setor produtivo, administração, dentre outras. Um 

volume de recursos tão vultoso, já que anualmente representa quase ¼ do PIB 

sergipano, conforme visto acima, precisa ser bem aplicado, de modo a maximizar os 

benefícios aferidos pela população. 

 

Um PPA bem elaborado propicia inúmeras vantagens na aplicação e gestão do dinheiro 

público. Dentre elas podem-se destacar uma melhor transparência quanto à aplicação 

dos recursos públicos; a possibilidade de participação da sociedade na definição de onde 

serão aplicados os recursos; a garantia de aplicação dos recursos em valores mínimos 

determinados em áreas específicas, a exemplo de saúde e educação, dentre outras. 

 

A inexistência de um instrumento de planejamento nos moldes do PPA dificultaria o 

controle social dos gastos pela população, uma vez que, em não havendo uma 

formalização das intenções do governo, onde conste o que vai ser feito, quando e por 

quanto, não há como acompanhar a aplicação dos gastos públicos.  

Os governos têm importante papel na economia, seja atuando diretamente através de 

empresas estatais, seja pela intervenção estatal ou por meio da implantação de políticas 

públicas. 
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Desde a constituição de 1988 que os governos federal e estaduais vêm utilizando o 

Plano Plurianual como ferramenta de planejamento para médio prazo. Tanto o PPA, que 

tem horizonte temporal de quatro anos, quanto os seus respectivos orçamentos anuais 

são constitucionalmente determinados, dando, assim, amparo legal a esses instrumentos 

de planejamento. 

  

O Tribunal de Contas do Distrito Federal - TC-DF (2007) enumera diversos objetivos 

do PPA, dos quais se destacam: definir e quantificar claramente as metas e prioridades 

da administração e os resultados almejados; relacionar, em programas, as ações que 

resultem em incremento de bens ou serviços que atendam demandas da sociedade; dar 

transparência à aplicação dos recursos e aos resultados obtidos. 

 

Além da união e dos estados, também estão obrigados a elaborar o PPA todos os 

municípios brasileiros, fato que ratifica a importância deste instrumento de 

planejamento. Esta investigação se propõe a estudar o PPA do governo do Estado de 

Sergipe, desde 1991 até os dias atuais, tendo como foco o PPA vigente, o 2008-201. 

 

Durante os anos de trabalho na Secretaria de Estado do Planejamento de Sergipe este 

pesquisador constatou que há significativas divergências entre o planejado e o 

executado no PPA. Entretanto não está claro quais são as causas dessa divergência. 

Grosso modo, poderia ser por problemas de falta de qualificação dos planejadores ou 

ainda por uma metodologia de elaboração, acompanhamento e avaliação inadequadas. 

 

Assim, diante da importância do PPA como instrumento de planejamento de políticas 

públicas, seja por ser obrigatório constitucionalmente, seja por envolver recursos da 

ordem de ¼ do PIB sergipano ou mesmo por ser o documento que retrata as intenções 

do governo para um período de quatro anos é que cabe a seguinte pergunta: Como 

foram concebidos os programas da Diretriz Estratégica “Desenvolvimento 

Territorial Participativo Sustentável”  do PPA 2008-2011 do Governo do Estado de 

Sergipe e quais foram os resultados da realização financeira de suas ações para os 

anos de 2008 a 2010? 

 

Para responder a esta pergunta  foi definido como objetivo geral desta investigação 

avaliar o PPA enquanto ferramenta de planejamento governamental no Estado de 
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Sergipe, verificando a sua adequabilidade para garantir a correta aplicação dos recursos 

públicos e permitir o controle social dos gastos do governo.  

 

Para isso pretende-se apontar as principais mudanças no planejamento governamental 

brasileiro e em Sergipe com o advento da nova constituição; descrever como o PPA tem 

sido utilizado como instrumento de planejamento em Sergipe em cada um dos 

documentos a partir de 1988; avaliar a concepção dos programas da Diretriz Estratégica 

“Desenvolvimento Territorial Sustentável e Participativo para os anos de 2008 a 2010 e 

mensurar os resultados financeiros de suas ações e programas. 
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2 – PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL NO BRASIL APÓS A 

CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

O objetivo desta revisão é resumir a estrutura do  planejamento governamental no Brasil 

após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Até a promulgação da Carta 

Magna de 1988, o planejamento governamental se confundia com planejamento 

econômico, ou seja, os planos lançados neste período não eram para direcionar os gastos 

do governo em determinadas áreas prioritárias, de acordo com o projeto político 

preponderante, e sim planos para ditar os rumos da economia. A própria nomenclatura 

dos planos vigentes até então já indicava se tratar de planos econômicos. Como 

exemplos pode-se citar: Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social, Plano 

de Ação Econômica do Governo, Plano Decenal de Desenvolvimento Econômico, 

Plano Estratégico de Desenvolvimento e o  I Plano Nacional de Desenvolvimento da 

Nova República. 

 

Mas qual a definição de planejamento? Antes de entrar na discussão sobre o 

planejamento governamental pós constituição de 1988 é importante conceituar o que se 

entende por planejamento, conceito este que será utilizado doravante neste trabalho. 

 

Talvez a definição mais conhecida de planejamento seja “é o cálculo que precede e 

preside a ação” (MATUS,1989 apud BUARQUE, 1999, p.35). 

 

Mas neste mesmo trabalho, o próprio Buarque (1999, p.35) traz a sua definição de 

planejamento, que seria: 

O planejamento é uma ferramenta de trabalho utilizada para tomar 
decisões e organizar as ações de forma lógica e racional, de modo a 
garantir os melhores resultados e a realização dos objetivos de uma 
sociedade, com os menores custos e no menor prazo possíveis.  

 

Mais adiante esse autor apresenta uma didática definição de planejamento 

governamental, que, a rigor, é o objeto desta investigação: 

De um modo geral, o planejamento governamental é o processo de 
construção de um projeto coletivo capaz de implementar as 
transformações necessárias na realidade que levem ao futuro desejado. 
Portanto, tem uma forte conotação política. E no que se refere ao 
desenvolvimento local e municipal, o planejamento é um instrumento 
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para a construção de uma proposta convergente dos atores e agentes 
que organizam as ações na perspectiva do desenvolvimento sustentável. 

 

Visto o conceito de planejamento governamental, pode-se a partir de agora debruçar-se 

sobre a nova forma de planejar no Brasil, adotada expressamente pela Lei mais 

importante do país.  

 

Após 1988 passou a existir a figura do Plano Plurianual – PPA, que é um plano para 

quatro anos de governo, obrigatório pela nova Constituição, que tem como finalidade 

determinar como serão gastos os recursos do governo federal.  Concomitante aos PPA´s 

continuaram a existir os planos econômicos, a exemplo do Plano Collor e Plano Real. 

 

Durante a vigência do PAG – Plano de Ação Governamental  (1987–1991), o último 

plano econômico que também era simultaneamente plano de governo, foi promulgada, 

em 05 de outubro de 1988, a nova Constituição Federativa do Brasil. O significado 

dessa Carta Magna foi consolidar a democracia no Brasil após um longo período de 

regime militar e de um governo que não fora eleito diretamente pelo povo. 

 

Em função desse rompimento com um passado marcado pelo regime autoritário, a nova 

Carta buscou tornar o Brasil um país mais democrático e participativo. Logo no 

preâmbulo os constituintes já fizeram questão de registra essa mudança (Brasil, 1988):  

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia 
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado 
a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem 
interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

 

Em relação ao planejamento governamental propriamente dito, que é objeto deste 

trabalho, a Constituição de 1988 reservou vários dispositivos, que serão aqui mostrados 

e sucintamente comentados, a medida que sejam importantes para compreensão do que 

está sendo discutido nesta investigação. 
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Na visão de Garcia (2000, p. 6) “Os constituintes buscam criar um instrumento que 

explicite as intenções do governo, dê coerência às ações ao longo do tempo e organize 

consistentemente as intervenções parlamentares nos orçamentos.” 

 

Este autor lembra, também, que fica patente uma preocupação no sentido de serem 

criados mecanismos para a realização de avaliação e controle das ações e das despesas 

públicas.  

 

O caput do artigo 165 da constituição diz o seguinte (BRASIL, 1988): 

Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 
I –o plano plurianual; 
II –as diretrizes orçamentárias; 
III –os orçamentos anuais. 
 

Estes são considerados os instrumentos de planejamento do governo federal. Cada um 

tendo a sua periodicidade e aplicação específicas. 

 

§ 1º –A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma 
regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública 
federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as 
relativas aos programas de duração continuada. 

 

Este inciso trata diretamente do PPA e é o dispositivo mais importante sobre 

planejamento governamental na Constituição.  

 

Primeiramente o inciso determina que o PPA deve ser regionalizado, ou seja, as 

diretrizes, objetivos, metas e programas tem que claramente dirigidos para regiões 

determinadas. Esta obrigação tem por objetivo garantir alocação dos recursos onde 

realmente é necessário, bem como dar transparência ao plano. 

 

Em segundo lugar, fica determinado que o plano deve conter as despesas de capital e 

outras delas decorrentes. Isso quer dizer que não basta constar no PPA os investimentos 

que serão feitos pelo governo. É preciso, também, prever os custos decorrentes desse 

investimento. Não basta, por exemplo, fazer constar do PPA a construção de uma 

estrada, é preciso também contabilizar a sua manutenção. 
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Finalmente, este dispositivo trata do horizonte temporal contínuo de alguns programas 

do PPA. Esses programas normalmente são aqueles relacionados à prestação de serviços 

permanentes a comunidade, a exemplo de segurança pública, saúde e educação. 

§ 4º –Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos 
nesta Constituição serão elaborados em consonância com o plano 
plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional.  

 

Este inciso consolida o PPA como o principal instrumento de planejamento 

governamental. Além da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual 

estarem vinculadas ao PPA, todos os planos e programas nacionais, regionais e setoriais 

também têm que estar em consonância com este. 

 

Outro dispositivo constitucional ligado diretamente ao planejamento governamental 

encontra-se na seção IX – Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, o artigo 

74 diz o seguinte (BRASIL, 1988): 

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de 
forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 
I –avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 
execução dos programas de governo e dos orçamentos da União; 
II –comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 
eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos 
e entidades da administração federal, bem como da aplicação de 
recursos públicos por entidades de direito privado; 
III –exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem 
como dos direitos e haveres da União; 

 

Esse artigo deixa clara a intenção do legislador de garantir a realização das ações 

propostas no PPA. Não está explícito se o controle será sobre as realizações físicas ou 

financeiras, mas qualquer avaliação resultado da ação governamental precisa, 

necessariamente, comparar o planejado com o realizado física e financeiramente, de 

onde se conclui que o Controle Interno deve buscar garantir a efetividade das ações 

propostas no plano plurianual. 

 

Em suma, por meio dos artigos 74 e 165 o legislador tenta não só tornar obrigatória a 

elaboração do PPA e sua respectiva apreciação legislativa, como também busca garantir 

a efetividade das ações e a correta aplicação dos recursos, com suas fontes de 

financiamento definidas no plano. Com isso, pelo menos legalmente, estaria garantido 

não só a elaboração do plano, mas também sua execução dentro daquilo que foi 

planejado. 
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2.1 – O primeiro PPA (1991-1995) 

 

O primeiro PPA deu-se no governo do primeiro presidente eleito pelo voto popular após 

do golpe militar de 1964. Em 1990, o plano foi encaminhado pelo presidente Fernando 

Collor de Melo ao Congresso Nacional para apreciação e aprovação. 

 

A Lei que instituiu o PPA (BRASIL, 1991) foi a de Nº 8.173, de 30 de janeiro de 1991, 

que teve como ponto mais importante a redação do seu artigo 5ª, reproduzido a seguir, 

pois deixa clara a política que estava sendo imposta pelo presidente Collor. Para melhor 

compreensão da importância dessa Lei para aquele momento histórico, alguns pontos 

foram grifados para proceder-se uma breve avaliação: 

Art. 5º O Plano Plurianual de que trata esta lei, ao longo de sua 
vigência, somente poderá ser revisado, ou modificado, através de lei 
específica, sendo que o projeto de lei relativo à primeira revisão deverá 
ser encaminhado ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da 
Sessão Legislativa de 1992.  
§ 1º Revisões do Plano Plurianual 1991/1995, nas condições e limites 
de que trata o caput deste artigo, deverão observar o seu ajustamento às 
circunstâncias emergentes no contexto social, econômico e financeiro, 
bem como a continuidade do processo de reestruturação do gasto 
público federal. 
§ 2º A reestruturação do gasto público federal terá como objetivos 
básicos: 
a) assegurar o equilíbrio nas contas públicas; 
b) aumentar os níveis de investimento público federal, em particular os 
voltados para a área social e para infraestrutura econômica; 
c) ajustar a execução das políticas públicas federais a uma nova 
conformação do Estado, que privilegie as iniciativas e a capacidade 
gerencial do setor privado e, ao mesmo tempo, fortaleça as inerentes ao 
Poder Público; 
d) rever o papel regulador do Estado, com vistas à consolidação de 
uma economia de mercado moderna, competitiva e sujeita a controles 
sociais; 
e) conferir racionalidade e austeridade ao gasto público federal; 
f) elevar o nível de eficiência do gasto público, mediante melhor 
discriminação e maior articulação dos dispêndios efetivados pela 
União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios. 
§ 3º Para consecução dos objetivos referidos no parágrafo anterior, o 
Poder Executivo adotará as seguintes linhas de ação: 
a) redução da participação relativa dos gastos com pessoal nas despesas 
pública federal; 
b) modernização e racionalização da Administração Pública Federal; 
c) privatização de participações societárias, bens ou instalações de 
sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela União, de 
conformidade com o Programa Nacional de Desestatização, criado pela 
Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990; 



 27

d) alienação de imóveis e de outros bens e direitos integrados do ativo 
permanente de órgãos e entidades da Administração Pública Federal 
direta, autárquica ou fundacional; 
e) transferência de encargos públicos para os Estados, Distrito 
Federal e Municípios; 
 

A primeira observação em relação a este artigo é a proposta de equilíbrio fiscal, 

conforme § 2º, item a). Ainda neste parágrafo, em seu item d), o legislador propõe a 

revisão do papel regulador do estado, com o claro intuito de promover a economia de 

mercado, fato que fica ainda mais claro ao se analisar o § 3º, item c) que propõe a 

privatização de empresas públicas. Os outros dois itens grifados referem-se ao 

enxugamento da máquina pública e ao repasse da dívida pública para os estados e 

municípios. 

 

Esta listagem exaustiva acima exposta tem como finalidade tão somente demarcar a 

posição neoliberal1 do governo eleito, que será refletida na execução do plano. 

 

Embora o PPA contivesse ainda muitos elementos de um plano econômico em seu bojo, 

conforme visto acima, o governo Collor, diferentemente do que acontecia no regime 

militar, promoveu a separação formal entre o planejamento governamental e o 

planejamento econômico propriamente dito, ao lançar, em 1990, o Plano Collor que 

teve por objetivo proporcionar estabilidade econômica ao país.  

 

Em relação ao PPA propriamente dito, a sua elaboração, de acordo com Garcia (2000), 

se deu sob enorme improvisação, pois os responsáveis por sua redação trabalhavam sem 

contato regular com os dirigentes máximos, que, por sua vez, apenas declaravam 

intenções vagas, anunciavam programas com nomes pomposos e sem substância. 

Muitas palavras de ordem, sem indicação de como realizá-las na prática. 

 

Não obstante ter sido o primeiro plano sob a égide da nova constituição, sendo sua 

elaboração obrigatória por este instrumento legal, o PPA (1991 – 1995) não passou de 

um documento formalizado apenas para cumprir a determinação constitucional.  

                                                 
1 Princípios doutrinários neoliberais: defesa do Estado mínimo, apologia do mercado, incentivo à livre 
iniciativa empresarial e à concorrência. Políticas neoliberais: abertura comercial e desregulamentação 
financeira, privatização, desregulamentação do mercado de trabalho e supressão dos direitos e gastos 
sociais (Martuscelli, 2005). 
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2.2 – PPA 1996 – 1999 – “Brasil em Ação” 

 

A partir do segundo ano do primeiro governo Fernando Henrique Cardoso passa a 

vigorar o PPA (1996-1999), batizado de “Brasil em Ação”. Este seria o segundo PPA 

elaborado no Brasil.  

 

De acordo com o Brasil (1995) o Plano Plurianual para o período de 1996 a 1999 teve 

por objetivo remover os principais obstáculos à consolidação do Real, à retomada do 

crescimento e ao progresso econômico e social da população. 

 

A característica principal desse plano, que o diferenciou do anterior, segundo Pares e 

Valle (2006), foi a introdução de um referencial indicativo de metas de longo prazo, 

definidas a partir de um planejamento territorial. Pela primeira vez, foram criadas 

unidades de planejamento territorial que pudessem integrar as políticas públicas em 

torno de um projeto de desenvolvimento regional, denominadas de Eixos Nacionais de 

Integração e Desenvolvimento. 

 

A proposta dos Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento, era segundo Galvão 

e Brandão (2003), reduzir as deficiências de infraestrutura, em especial na área de 

transportes, já que dificultavam a integração e articulação entre as regiões. Isso 

constituía pesado entrave ao desenvolvimento, seja do lado da oferta como da demanda.  

Ultrapassar esses gargalos seria o primeiro passo a ser dado em direção ao 

desenvolvimento.  

 

Ainda de acordo com esse autor, a ideia dos eixos apresentou certa ambiguidade em sua 

configuração, pois de um lado atuava como um eixo de desenvolvimento propriamente 

dito, vinculado a uma modal de transporte, e de outro como uma região de planejamento 

sem a caracterização necessária para tal. 

 

Um fato interessante a ser informado é que a definição dos Eixos Nacionais de 

Integração de Desenvolvimento foi, de acordo com Silva e Mazoni Neto (2008), 

elaborada por um consórcio de empresas multinacionais formado por Booz Allen & 
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Hamilton do Brasil Consultores Ltda. e Bechtel Internacional, Inc., que figura entre as 

principais empresas mundiais de construção  civil, e por um grande banco internacional, 

o ABN Amro S.A. O nome escolhido para a união dessas empresas foi “Consórcio 

Brasiliana”, que buscou contratar para elaboração dos estudos técnicos de órgãos 

públicos e privados. 

 

Em relação às políticas sociais, Rodrigues (1996) relata que o principal programa era o 

Comunidade Solidária, que pretendia realizar, a longo prazo, por meio de um esforço 

continuado, a melhoria dos serviços sociais básicos sob a responsabilidade do governo. 

A melhoria consistia da ampliação da cobertura nas áreas de seguridade social, 

educação e infraestrutura urbana, dentre outras, da melhoria da qualidade dos serviços 

prestados e do aumento da eficácia do gasto, compreendendo um melhor foco e 

melhoria da redistribuição. 

 

Matos (2002) afirma que o governo Fernando Henrique Cardoso, através da 

implantação das ações do PPA, pretendia realizar projetos, envolvendo recursos 

públicos e privados da ordem de R$ 460 bilhões, sendo 1/3 deste valor destinado a 

investimentos e o restante para aplicação na área social. 

 

Continuando, a autora diz que os investimentos foram prioritariamente para energia 

elétrica, petróleo, telecomunicações, transportes e saneamento básico. Também houve 

investimentos em educação, principalmente no ensino básico, em alimentação escolar e 

em medidas de combate à mortalidade infantil. 

 

2.3 – PPA 2000 – 2003 – “Avança Brasil” 

 

O PPA 2000 – 20003 apresentou uma mudança substancial na metodologia em relação 

ao anterior. Foram incorporadas na Lei que instituiu o PPA várias sugestões do Grupo 

de Trabalho Integrado – GTI, formado por representantes dos Ministérios do 

Planejamento e Orçamento (SPA, SOF, SEST, IPEA, IBGE) e da Fazenda (STN, SFC, 

SRF, BACEN), do Tribunal de Contas da União, do CONFAZ, do IBAM, da ABOP e 

da Associação dos Profissionais em Finanças Públicas.  
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Dentre as mudanças proposta por esse grupo, Garcia (2000) lista as seguintes como 

sendo as mais significativas: 

Estabelecimento de objetivos estratégicos; identificação de problemas a 
enfrentar ou de oportunidades a aproveitar, para alcançar os objetivos 
estratégicos; concepção de programas a serem implementados, com 
vistas ao atingimento dos objetivos, que implicarão a solução dos 
problemas; especificação das diferentes ações do programa, com 
identificação dos produtos, que darão origem, quando couber, aos 
projetos e atividades; atribuição de indicadores aos objetivos (e 
programas) e de metas aos produtos (projetos, atividades e outras 
ações); designação de gerentes por programas; avaliação da execução e 
dos resultados; e cobrança e prestação de contas por desempenho. 

 

Além disso, faz parte desse novo modelo proposto a ampliação do horizonte temporal 

do plano. Para isso foi introduzido, de acordo com Pares e Valle (2006) um terceiro 

horizonte de planejamento, um planejamento de 8 a até 20 anos, integrado a um plano 

de médio prazo (os PPA´s) e de curto prazo (os orçamentos). A figura 1, a seguir mostra 

essa inter-relação entre os três horizontes de planejamento: 

 
Figura 1 – Horizontes de Planejamento 

 
Extraído de: Pares e Valle (2006)  

 

Pode-se depreender da análise da figura que a intenção do governo foi promover um 

planejamento de longo prazo, estando o PPA e os orçamentos anuais a ele subordinados. 

O elo entre esses três horizontes de planejamento são os programas estruturantes ou 

estruturadores, como preferem chamar alguns autores. Como o PPA e orçamentos são 

definidos constitucionalmente, são, portanto, normativos, enquanto que o planejamento 

de longo prazo tem caráter indicativo. 



 31

 

Este segundo PPA da era Fernando Henrique Cardoso foi batizado de “Avança Brasil” e 

teve, segundo Matos (2002), como “principais diretrizes a consolidação da estabilidade 

econômica com crescimento sustentado; a promoção do desenvolvimento, gerando 

empregos e oportunidades de renda e a redução das desigualdades inter-regionais.” 

 

O plano foi composto de 365 programas de governo, dos quais 50 foram considerados 

estratégicos para dar foco à ação do governo. Além disso, foram criados os chamados 

Planos de Ação Integrada, que tinham como objetivo solucionar problemas complexos, 

que exigiam uma somação de esforços e recursos das três esferas de governo e da 

sociedade (MATOS, 2002). 

 

De acordo com Pagnunssat e Giocomoni (2006), o PPA (2000-2003) promoveu a 

pulverização das ações do governo e à diversidade de objetivos e metas, além de os 

macroobjetivos formarem um leque variado de intenções, a exemplo de: desenvolver a 

indústria cultural; melhorar a gestão ambiental; ofertar escola de qualidade para todos; 

combater a fome; reduzir a mortalidade infantil; promover a garantia dos direitos 

humanos; entre outras. 

 

Ainda segundo esses autores, em contrapartida, o grande avanço foi a estruturação de 

toda a ação governamental por programas, definidos no planejamento, estruturados 

como módulos de ligação entre planejamento e orçamento, com público-alvo definido, 

objetivo, indicador e metas estabelecidas. 

 

Santos (2011) afirma que o PPA 2000-2003 representou um marco na estrutura em 

relação aos planos anteriores, já que buscou reorganizar a ação do Estado com o fito de 

controlar o gasto público, buscar a eficiência na alocação de recursos e orientar a ação 

do Governo no sentido de atingir resultados.  

 

É comum entre os autores (Matos, 2002, Pagnunssat e Giocomoni, 2006, Pares e Valle, 

2006) dizer que o segundo PPA do governo Fernando Henrique Cardoso representou 

uma mudança para melhor na metodologia de planejamento governamental, já que 

introduziu na administração pública federal a gestão por resultados além de inovar ao 

introduzir o conceito de programa como unidade de gestão, promover a integração entre 
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plano, orçamento e gestão, fortalecer o conteúdo estratégico por meio do estudo dos 

eixos e promover o gerenciamento e avaliação de desempenho em todos os programas 

do governo federal. 

 

No entanto, a grande contribuição do governo Fernando Henrique Cardoso em termos 

de planejamento, orçamento e finanças públicas foi a elaboração da Lei Complementar 

nº 101, mais conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, publicada em 04 de maio 

de 2000, pelos seguintes motivos: 

Uma Lei de Responsabilidade Fiscal veio completar, no ano 2000, o 
novo sistema de controle das despesas públicas, estabelecendo limites 
para os pagamentos de pessoal, para a dívida pública, para os gastos 
correntes (monitorados de perto nos períodos eleitorais), bem como no 
que se refere aos investimentos e despesas extraordinárias, que não 
podem ser programados sem uma indicação precisa quanto à fonte de 
financiamento. Trata-se, em grande medida, de um código de conduta 
que, bem mais do que operar a harmonização orçamentária na 
administração, contribuiu para mudar radicalmente os métodos de 
gestão pública no Brasil (ALMEIDA, 2004). 

 

2.4 – PPA 2004 – 2007 – “Um Brasil de Todos” 

 

O novo PPA, aprovado pela Lei no 10.933, de 11 de agosto de 2004, foi denominado 

Brasil de Todos, nome fantasia que procurou refletir o caráter participativo da 

formulação (CAVALCANTE, 2007). 

 

A estrutura do Plano “Um Brasil de Todos” foi definida segundo os seguintes elementos 

básicos: orientação estratégica de governo; estratégia de desenvolvimento; 3 

megaobjetivos; 30 desafios; 374 programas; e ainda cinco dimensões (social, 

econômica, regional, ambiental e democrática). A figura 2, a seguir mostra como foi 

estruturado o primeiro PPA do governo Lula: 
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Figura 2 – Estrutura do PPA 2004 – 2007 

 
Extraído de: Pares e Vale (2006).  

 

O PPA 2004-2007 teve o mérito de ampliar a participação social ao promover intensas 

discussões com os governos em todas as unidades da Federação, como prefeitos e 

associações municipalistas, além da participação da sociedade civil organizada nos 

debates das diretrizes e prioridades do PPA. Houve também o aperfeiçoamento do 

Modelo de Gestão do PPA buscando-se fortalecer o vínculo entre a estrutura hierárquica 

formal dos órgãos setoriais e a estrutura de gestão dos Programas e Ações integrantes 

do plano, ou seja, diferentemente do PPA anterior, o responsável pelo programa é o 

dirigente maior do órgão, o que deu maior autoridade sobre a gestão dos programas. 

 

Um outro avanço proposto por este PPA em relação ao anterior foi a proposição de um 

pacto de concertação, que é, de acordo com Alves (2007) “ o instrumento de gestão 

orientado para a conciliação de interesses dos diferentes níveis territoriais – 

macrorregional, estadual, sub-regional, municipal, etc. –, capaz de por em prática uma 

política compartilhada e articulada de desenvolvimento local e nacional." 

 

Ainda segundo a autora, o objetivo geral desses pactos entre União, Estados e 

Municípios foi de implementar determinados programas selecionados em comum 

acordo com os três entes da federação, considerando a demanda da sociedade e visando 

a um projeto de desenvolvimento em nível sub-regional, articulado à estratégia de 



 34

desenvolvimento nacional que orientou a formulação do PPA 2004 – 2007 do Governo 

Federal. 

 

Em Sergipe essa experiência foi realizada por meio da Secretaria de Estado de 

Planejamento, que ajudou na mobilização dos municípios sergipanos para participarem 

de um treinamento, em Aracaju, via Embratel. Infelizmente a experiência não foi 

exitosa, porém a idéia pode e deve ser retomada no futuro, uma vez que, ao reunirem 

esforços União, estados e municípios, certamente a efetividade das políticas públicas 

será muito maior. 

  

2.5 – PPA 2008 – 2011 – “Desenvolvimento com Inclusão Social e Educação de 

Qualidade” 

 

Desenvolvimento com Inclusão Social e Educação de Qualidade, este é o nome de 

fantasia do 2º PPA do governo Lula, editado em 2007, para viger no quadriênio 2008 a 

2011.  

 

Este plano segue basicamente a mesma linha do anterior com apenas um diferencial, um 

programa de governo que tem um tratamento diferenciado, o Programa de Aceleração 

do Crescimento – PAC. 

 

Numa tentativa de impulsionar o crescimento econômico do país, foi lançado em 22 de 

janeiro de 2007 o PAC – Programa de Aceleração do Crescimento. O site oficial do 

programa, Brasil (2010), define o PAC da seguinte maneira: “é mais que um programa 

de expansão do crescimento. Ele é um novo conceito de investimento em infraestrutura 

que, aliado a medidas  econômicas, vai estimular os setores produtivos e, ao mesmo 

tempo, levar benefícios sociais para todas as regiões do país”. 

 

Este impulso que o governo resolveu dar na economia é motivo de debates entre os 

economistas. A esse respeito, Sicsú (2007) defende o PAC, asseverando que com esse 

programa o Estado não ocupa o lugar da iniciava privada, nem o “investimento público 

expulsa da economia o investimento privado – fenômeno que é conhecido na academia 
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como crowding-out”. Muito pelo contrário, o PAC adota a concepção do crowding-in: o 

investimento público atrai para a economia o investimento privado real. 

 

Discutindo sobre a distribuição dos recursos do PAC sobre o país, Mendes e  Monteiro 

Neto (2011) argumentam que este não se trata de um programa regional, apesar de 

produzir efeitos na redução das desigualdades regionais. O modelo do PAC, no  PPA 

2008-2011, assemelha-se ao adotado no Programa Brasil em Ação, no PPA 1996-1999, 

durante o primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, de um conjunto de projetos 

estruturantes com uma visão geoeconômica do país. 

 

De acordo com Brasil (2010), o volume de investimentos previstos em infraestrutura foi 

da ordem de R$ 503,9 bilhões, nas áreas de transporte, energia, saneamento, habitação e 

recursos hídricos.  

 

O conjunto de investimentos foi organizado em três eixos decisivos: Infraestrutura 

Logística, envolvendo a construção e ampliação de rodovias, ferrovias, portos, 

aeroportos e hidrovias; Infraestrutura Energética, correspondendo a geração e 

transmissão de energia elétrica, produção, exploração e transporte de petróleo, gás 

natural e combustíveis renováveis; e Infraestrutura Social e Urbana, englobando 

saneamento, habitação, metrôs, trens urbanos, universalização do programa Luz para 

Todos e recursos hídricos. 

 

De acordo com o último balanço do programa publicado em 09 de dezembro de 2010, 

Brasil (2010), Os investimentos executados pelo programa chegariam a R$ 619 bilhões 

até 31 de dezembro daquele ano. Esse valor representaria 94,1% dos R$ 657,4 bilhões 

previstos para serem investidos pelo programa no período 2007-2010. Ainda de acordo 

com o balanço, até 31 de outubro 2010, o montante investido atingiu R$ 559,6 bilhões, 

equivalentes a 85,1% do total previsto.  Os empreendimentos concluídos no âmbito do 

programa alcançariam R$ 444 bilhões até dezembro de 2010, valor que representaria 

82% dos R$ 541,8 bilhões previstos para serem concluídos no período 2007-2010. 

 

O gráfico 1, a seguir, mostra a execução financeira do PAC em relação a origem dos 

investimentos realizados. Pode-se notar que os investimentos privados ainda são 

pequenos, cerca de 31%, em relação ao total. Outro dado interessante que pode ser 
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extraído dos relatórios é a total falta de informações acerca do impacto desses 

investimentos na economia. Todo programa de governo deve ter indicadores de 

resultado e demonstrativo de gastos não substitui os relatórios de avaliação de impacto 

do programa. Ou seja, pelos relatórios apresentados não tem como se concluir que se o 

programa está obtendo sucesso ou não. Demonstrar que o dinheiro foi gasto não é 

suficiente para indicar se o programa foi bem sucedido ou não. 

 

Já o gráfico 2, mostra a evolução da realização financeira das ações previstas em relação 

aos balanços realizados. Pode-se verificar pelo gráfico que, pelo menos em relação aos 

gastos previstos, o programa está bem perto de atingir os 100%. Obviamente que apenas 

os dados financeiros são muito precários para verificação do grau de execução de um 

programa, mas pelo menos está mostrado pelo gráfico que os recursos para o PAC 

foram realmente garantidos no Orçamento da União, conforme fora anunciado pelo 

então presidente da república.  

 

Gráfico 1– Execução financeira do PAC 2007-2010 em relação à origem dos recursos 

 

Fonte: HTTP://www.brasil.gov.br/pac 
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Gráfico 2– Execução financeira do PAC 2007-2010 em relação ao tempo 

 
Fonte: HTTP://www.brasil.gov.br/pac 
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3 – PLANEJAMENTO EM SERGIPE 
 

Com a promulgação da Constituição, em 1988, Sergipe, assim como o Governo Federal, 

Distrito Federal e demais estados, adotou o PPA como ferramenta de planejamento e o 

objetivo deste capítulo é fazer uma breve análise dos PPA´s implantados no Estado a 

partir de 1992, centrando o foco no PPA 2008-2011. 

 

Como em Sergipe sempre seguiu-se a metodologia adota pelo Governo Federal, 

eventualmente com uma pequena defasagem de tempo, não há muito o que acrescentar 

em termos de metodologia, porém é importante informar como foram os PPA´s do 

Estado, principalmente o atual, objeto desta investigação. 

 

3.1 – O PPA 1992 - 1995 de Sergipe 
 

O Primeiro PPA do Governo de Sergipe foi aprovado pela Assembléia Legislativa em 

1991 e regulado pela Lei nº 3109, de 16 de dezembro de 1991, tendo sua vigência para 

o período de 1992-1995. 

 

Trata-se de um documento com dois volumes, tendo o primeiro um extenso diagnóstico 

do Estado de Sergipe (260 páginas) envolvendo os seguintes pontos: finanças públicas; 

questão administrativa/informacional; aspectos sociais; aspectos econômicos; 

infraestrutura básica; questão urbana e; ciência e tecnologia.  

 

Foram definidas 21 Diretrizes Globais, que nortearam as ações do governo no período 

do plano.  Dentre elas destacamos as seguintes: proporcionar meios para universalização 

do ensino, principalmente o pré-escolar e fundamental; melhorar os padrões sanitários 

da população; proporcionar meios que garantam a prevenção e o controle dos abusos 

cometidos contra a sociedade; aproveitar racionalmente os recursos hídricos do Estado; 

expandir a área agrícola e promover a organização do meio rural; fortalecer e 

interiorizar o desenvolvimento industrial do Estado; Dotar o Estado de Sergipe de uma 

infraestrutura capaz de colocá-lo na rota do turismo regional e nacional e; estimular 

estudos e pesquisas no sentido de desenvolver fontes alternativas de energia. 
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O segundo volume contém as intenções do governo João Alves Filho para o período 

1992-1995. As diretrizes, objetivos e programação das ações foram regionalizadas e 

divididas em 22 segmentos2, a exemplo de Controle Externo, Finanças Públicas, 

Educação e Transportes.  

 

As ações são agrupadas em cada um desses segmentos e a seguir regionalizadas. Cada 

uma das ações tem um nome, meta física e previsão de despesa capital e corrente, a 

depender de cada caso. 

 

Da forma como foi elaborado, este primeiro PPA do Governo de Sergipe não permite 

avaliação, já que não tem indicadores. Tratava-se apenas de um agrupamento de ações 

que vislumbrava atingir objetivos genéricos e não mensuráveis.  

 

O documento tem mais um valor histórico devido ao primeiro volume, que como dito, 

ter um extenso diagnóstico sobre o Estado de Sergipe, do que um instrumento de 

planejamento que pudesse permitir um efetivo acompanhamento da aplicação do 

dinheiro público. 

 

3.2 – O PPA 1996 - 1999 de Sergipe 
 

O segundo PPA do Governo de Sergipe foi aprovado pela Assembléia Legislativa e 

regulado pela Lei nº 3.677, de 08 de dezembro de 1995. 

 

Como o primeiro PPA, este segundo também está dividido em dois volumes, tendo o 

primeiro um diagnóstico do Estado de Sergipe (este bem mais compacto que o primeiro, 

com pouco mais de 70 páginas) e uma mensagem de apresentação do Plano à 

Assembléia Legislativa. Nesta mensagem, em forma de discurso, o Governador do 

Estado tece um breve resumo da situação econômica do Estado, ao tempo que aponta os 

principais objetivos do Plano.  

 

 

                                                 
2 Segmento era uma forma de agregar os programas por afinidades, sendo mais tarde substituído por 
funções e subfunções, conceito adotado a partir da edição da Portaria Nº 42, de 14 de abril de 1999, do 
Ministério de Orçamento e Gestão - MOG 
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Diferentemente plano anterior, que foi diretos às diretrizes e objetivos globais, o PPA 

1996-1999 tem um capítulo introdutório onde faz um resumo das prioridades do 

governo. Importante destacar dois pontos que caracterizam o momento histórico da 

implantação deste plano. 

 

O primeiro reforça a importância de implantação do Programa de Reforma 

Administrativa do Estado, que buscou criar condições necessárias ao planejamento 

racional do setor público, de modo a assegurar o equilíbrio das contas estaduais, ou seja, 

era o reflexo, em Sergipe, da política adotada pelo Governo Federal, já que o governo 

local era comandado pelo mesmo partido político do governo central. 

 

O segundo ponto trata do desenvolvimento socioeconômico do Estado, apontando onde 

o governo iria centralizar suas ações. Ficaram definidas as seguintes áreas: geração de 

empregos, educação, saúde e nutrição, justiça e cidadania, e segurança pública. 

 

A única inovação em relação ao documento anterior é a introdução de diretrizes também 

regionalizadas. Porem permanece a ausência de elementos que permitam avaliar a 

efetividade do Plano, restando, apenas, a possibilidade de mensuração do 

acompanhamento físico e financeiro das ações, que, porém, praticamente não foi 

realizado. 

 

3.3 – O PPA 2000 - 2003 de Sergipe 
  

O terceiro PPA do Governo do Estado de Sergipe foi aprovado pela Assembléia 

Legislativa e regulado pela Lei nº 4.188, de 23 de dezembro de 1999. 

 

Este documento, diferentemente dos dois anteriores, não tem dois volumes e nem traz 

um diagnóstico do Estado. Mais enxuto, além da listagem das ações previstas para o 

quadriênio, o documento contém uma mensagem à Assembléia Legislativa e um breve 

cenário econômico com as perspectivas para o período. 

 

Outro ponto diferente neste documento em relação ao anterior é a ausência de diretrizes 

gerais para o Estado. A lógica deste PPA foi definir as diretrizes por segmento e a 
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seguir por regiões de planejamento. Esta opção fez com que se multiplicassem as 

diretrizes do governo tornando inviável a identificação de quais seriam as prioridades 

definidas para o período de vigência do plano.  

 

As ações continuam agrupadas por regiões e segmentos, apesar de já ter sido publicada 

a Portaria nº 42 do Ministério de Orçamento e Gestão - MOG criando o conceito de 

função e subfunção, e a principal novidade em relação ao PPA anterior foi a introdução 

de uma unidade de medida e meta para cada ação. Assim, além do nome, metas físicas e 

financeiras, a ação tem agora uma unidade de medida à parte. 

 

Na verdade essa introdução da meta física permitiu apenas que, durante a elaboração do 

orçamento não fosse mais necessária a mudança dos nomes das ações, já que nos PPA´s 

anteriores as metas físicas estavam embutidas nos nomes das ações. Por exemplo: no 

PPA anterior a ação seria: treinamento de 30 professores; no PPA 2000-2003 a mesma 

ação seria: nome: treinamento de professores; meta física: 30; unidade de medida: 

treinando. Com esta mudança houve um avanço, uma vez que permitiu tabulação 

eletrônica das metas físicas,  o que até então não era possível. 

 

3.4 – O PPA 2004 -2007 de Sergipe 
 

Com uma formatação bem mais avançada em relação ao documento anterior, o PPA 

2004-2007 foi regulamentado pela Lei nº 5.221, de 16 de dezembro de 2003. A 

principal novidade foi a mudança na forma de agrupamento das ações. A partir desse 

PPA, as ações foram agrupadas em programas de governo.  

 

Na verdade, a proposta da metodologia era que os programas de governo fossem 

divididos em ações, já que este PPA foi a primeira tentativa de utilização em Sergipe do 

Planejamento por Programas3. 

 

Assim, o planejamento deixou de ser um aglomerado de ações e passou a contar com 

objetivos definidos e mensuráveis por indicadores. Metodologicamente, cada programa 

                                                 
3 Programa é o instrumento de organização da ação governamental com vistas ao enfrentamento e um 
problema, atendimento a uma demanda ou o aproveitamento de uma oportunidade. 
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deve ter objetivo, indicador(es) e um conjunto de ações que tem a finalidade de atingir 

ao objetivo proposto. 

 

Em relação à definição das diretrizes do governo não houve modificação da 

metodologia em relação ao PPA anterior. Este fato prejudica a identificação das 

prioridades do governo, já que para cada um dos 29 segmentos definidos foram 

definidas diretrizes regionalizadas. Assim, ao longo de 35 páginas do documento foram 

informadas as diretrizes governamentais, o que impossibilita ao leitor identificar quais 

são as realmente prioritárias. 

  

Como normalmente acontece com a implantação de novas metodologias, o PPA 2004-

2007 trouxe no seu bojo alguns problemas: excessivo quantitativo de programas de 

governo (108 ao todo); objetivos mal definidos e indicadores não mensuráveis; ações 

sem produtos definidos, dentre outros. 

 

Na revisão do plano realizada em 2006, houve uma redução do quantitativo de 

programas, bem como de uma tentativa de melhor definição dos seus parâmetros. 

Entretanto, o que aconteceu foi a fusão de alguns programas com objetivos semelhantes, 

mas ainda sem uma definição precisa de seus objetivos e respectivos indicadores.  

 

3.5 – O PPA 2008-2011 de Sergipe 
 

Com uma proposta diferenciada em relação ao PPA anterior, o PPA 2008-201, 

regulamentado pela Lei nº 6.302, de 19 de dezembro de 2007, apostou no planejamento 

participativo com o objetivo de alcançar o desenvolvimento do Estado e reduzir as 

desigualdades regionais. 

 

Para isso institui, em Sergipe, o conceito de territórios de planejamento, que levou em 

conta a existências de características comuns, pautadas em dimensões econômico-

produtivas, geoambientais, sociais, político-institucionais e culturais, de modo a se 

perceber a existência de uma identidade territorial capaz de criar uma sensação de 

pertencimento da população de cada território. 
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Para a redefinição territorial, a Secretaria de Estado de Planejamento elaborou, em 

conjunto com a Universidade Federal de Sergipe, um amplo diagnóstico do Estado que 

levou à definição de oito Territórios de Planejamento. 

 

Uma vez definidos os territórios, foram realizadas conferências municipais em todos os 

75 municípios do estado, com objetivo de identificar as demandas municipais; oito 

conferências territoriais, com objetivo de analisar e validar as demandas municipais; 

Conferências Estaduais Temáticas, convocadas pelos órgãos responsáveis pela execução 

das ações e tiveram como objetivo o aprofundamento das consultas populares e; uma 

Conferência Estadual do Desenvolvimento Territorial Participativo,  cujo objetivo foi o 

de construir um espaço de convergência social para a definição das políticas e dos 

investimentos a partir da consolidação das propostas oriundas das Conferências 

Territoriais. 

 

Em paralelo a esse trabalho de territorialização do Estado de Sergipe, foi elaborado o 

Planejamento Estratégico de Sergipe que contou com a participação dos órgãos do 

Poder Executivo Estadual, no período de fevereiro a abril de 2007, esse documento teve 

como base o Programa do Governo eleito e apresenta as orientações estratégicas que 

nortearão as ações da atual Administração (SEPLAN, 2007). 

 

Esse documento gerou, dentre outras coisas, a Visão Estratégica do Governo de Sergipe 

que serviu de base para elaboração do Plano de Desenvolvimento Territorial de Sergipe 

e do PPA 2008-2011. 

 

O PPA 2008-2011 de Sergipe apresentou os seguintes números: 74 programas 

finalísticos; 15 programas de apoio às políticas públicas e áreas especiais; 1147 ações, 

divididas em 763 projetos, 360 atividades e 24 ações não orçamentárias e; previsão de 

gastos totais da ordem de R$ 16.475,73 milhões, incluindo valores orçamentários e não 

orçamentários (SEPLAN, 2007b). 
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4 –AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

O tema avaliação de programas é bastante abundante na literatura sobre políticas 

públicas no Brasil. Não obstante a essa multiplicidade de artigos relativos ao tema, o 

que se encontram são, na sua maioria, estudos de casos de programas específicos. É, 

também, comum encontrarem-se temas relacionados a metodologias de avaliação de 

programas, bem como estudos sobre o estado da avaliação de políticas públicas no 

Brasil e em outros países. Entretanto, a avaliação de políticas públicas ainda não foi 

definitivamente incorporada na administração pública brasileira. 

 

As causas para essa pouca utilização da avaliação de políticas, se comparada às outras 

fases do planejamento (elaboração e monitoramento) podem ter diversas explicações. 

Cotta (1998) relaciona dois motivos para este fato, o primeiro seria a complexidade 

inerente às metodologias de avaliação e o segundo ao desinteresse dos policy makers e à 

desconfiança dos responsáveis pelos programas.   

 

Nessa mesma linha, Trevisan e Van Bellen (2008) argumentam que os resultados das 

avaliações podem causar problemas para os governantes e gerentes de programas, uma 

vez que há o risco de serem utilizadas pelo público e pela imprensa para criticar os 

governos. 

 

Os fatos acima explicitados explicam, mas não justificam a ausência de efetiva e 

contumaz avaliação de políticas públicas no Brasil, vez que, em se tratando de recursos 

públicos é fundamental a prestação de contas à sociedade dos resultados alcançados 

com a implementação dos programas e ações governamentais. 

 

Este trabalho visa contribuir para estreitar uma lacuna apontada por Souza (2003) em 

seu artigo sobre agenda de pesquisa em políticas públicas no Brasil, que seria a quase 

inexistência de estudos sobre políticas públicas na esfera estadual. Segundo a autora, há  

importantes estudos sobre políticas públicas nacionais e sobre políticas locais, mas 

sabe-se, ainda, muito pouco sobre questões cruciais na esfera estadual. 
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4.1 – Conceito de avaliação de políticas públicas 
 

Ala-Harja e Helgson (2000) ao discutirem sobre o tema alertam que o conceito de 

avaliação admite múltiplas definições, sendo algumas delas contraditórias. Tal variação 

pode ser explicada pela diversidade de disciplinas que tratam do tema, a exemplo de 

economia, estatística, sociologia, administração e psicologia. Além disso, inúmeras 

instituições e executores de políticas estão direta e indiretamente envolvidos na questão. 

 

Não alheios a essas divergências, estes autores não se furtam a conceituar avaliação de 

programas como “uma análise sistemática de aspectos importantes de um programa e 

seu valor, visando fornecer resultados confiáveis e utilizáveis” (ALA-HARJA E 

HELGSON 2000, p.5). 

 

A definição acima é bastante simples e objetiva, porém outros autores preferem buscar 

uma definição mais completa e abrangente, de mondo a albergar é um só conceito todas 

as suas nuanças. Uma dessas tentativas foi a transcrita a seguir:  

     “...A avaliação é uma forma de pesquisa social aplicada, 
sistemática, planejada e dirigida; destinada a identificar, obter e 
proporcionar, de maneira válida e confiável, dados e informação 
suficiente e relevante para apoiar um juízo sobre o mérito e o valor dos 
diferentes componentes de um programa (tanto na fase de diagnóstico, 
programação ou execução), ou de um conjunto de atividades 
específicas que se realizam, foram realizadas ou se realizarão, com o 
propósito de produzir efeitos e resultados concretos. Visam comprovar 
a extensão e o grau em que se deram essas conquistas, de forma tal que 
sirva de base ou guia para uma tomada de decisões racionais e 
inteligentes entre cursos de ação, ou para solucionar problemas e 
promover o conhecimento e a compreensão dos fatores associados ao 
êxito ou ao fracasso de seus resultados...” (AGUILAR E ANDER-
EGG, 1994 APUD COTTA, 1998) 
 

 

Esta segunda definição complementa a primeira a partir do momento que posiciona a 

importância da avaliação no tempo, já que trata do diagnóstico, execução e efeitos 

desejados, bem como busca dar resposta aos problemas identificados, no sentido de 

incentivar a tomada de decisões para correção de rumo das ações em curso. 

 

Nesta mesma linha Costa e Castanhar (2003) apresentam o conceito de avaliação 

utilizado pelo Unicef: 
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“trata-se do exame sistemático e objetivo de um projeto ou programa, 
finalizado ou em curso, que contemple o seu desempenho, 
implementação e resultados, com vistas à determinação de sua 
eficiência, efetividade, impacto, sustentabilidade e a relevância de seus 
objetivos. O propósito da avaliação é guiar os tomadores de decisão, 
orientando-os 
quanto à continuidade, necessidade de correções ou mesmo suspensão 
de uma determinada política ou programa”.  Costa e Castanhar (2003) 
apud Unicef (1990) 

 

A avaliação de políticas públicas não pode ser um fim em si mesma, preocupada apenas 

com dados estatísticos sobre o resultado dos programas, e sim um meio de possibilitar 

aos responsáveis pela implementação dessas políticas buscar a garantia da efetividade 

das mesmas por intermédio da correção de rumos e assim aperfeiçoar a política, 

programa ou a mesmo a organização. 

 

4.2 – Diferenças entre avaliação e outros mecanismos de feedback 
 

Como o conceito de avaliação é algumas vezes controverso, não é incomum a confusão 

entre avaliação e outros mecanismos de feedback também utilizados para saber do 

andamento das políticas públicas. Ala-Harja e Helgson (2000) identificaram vários 

termos utilizados como referência a funções avaliativas e ilustram os seguintes: 

revisões, acompanhamento, monitoramento, auditoria, escrutínio e a própria avaliação. 

 

Uma primeira diferenciação que precisa ser feita é entre o monitoramento e avaliação, 

que são os conceitos mais comumente confundidos, já que normalmente são etapas 

subsequentes. Enquanto que o monitoramento é definido como a observação contínua e 

sistemática de uma dada realidade, nos seus aspectos mais relevantes e busca obter 

informações fidedignas e tempestivas acerca de dado objeto, que permitam medir 

desempenho, estabelecer tendências, demonstrar desvios e subsidiar a tomada de 

decisão em relação às ações futuras; a avaliação propicia uma análise sistemática, 

discreta e aprofundada dos aspectos importantes e do valor de um determinado objeto, 

visando fornecer resultados confiáveis e utilizáveis na fundamentação de decisões e na 

prestação contas. 

 

Outra confusão conceitual é entre avaliação e auditoria. As auditorias são 

tradicionalmente usadas para garantir regularidade financeira e responsabilidade quanto 
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ao uso dos recursos. A auditoria procura evidências de que as regras estabelecidas, os 

regulamentos, os procedimentos e metas foram cumpridos. Já a avaliação visa promover 

a eficiência, eficácia e a efetividade de uma política pública. No geral, a avaliação é 

mais participativa e menos independente que a auditoria. A avaliação é usada mais 

como uma ferramenta para o gerenciamento do programa do que para o estabelecimento 

de responsabilidade pública.  

 

4.3 – Propósitos da avaliação 
 
Avaliação é um processo complexo que exige conhecimento técnico, recursos 

adequados e vontade política. Desta forma, para que haja interesse dos gestores na 

avaliação de políticas públicas é necessário que isso lhes tragam benefícios. 

 

Como forma de justificar a necessidade de avaliar políticas, Silva e Costa (2002) 

argumentam que o processo de avaliação permite melhorar a capacidade de gestão da 

máquina pública, utilizando-se de informações e análises que possibilitem uma maior 

efetividade de suas ações e formulação estratégica. Com isso, obtém-se melhorias na 

gerência, resultado de melhores condições para a concepção do planejamento, pela 

melhor eficiência alocativa, e até mesmo por propiciar uma integração entre o público e 

o privado. 

 

O objetivo da avaliação, segundo Ala-Harja e Helgson (2000), não seria o de buscar 

uma verdade absoluta, mas possibilitar a compreensão e uma visão justificada dos 

programas de implementação de políticas.  Estes autores defendem, assim, que as 

principais metas de avaliação são a melhoria do processo de tomada de decisão, a 

alocação apropriada de recursos e a responsabilidade. 

 

A melhoria do processo de tomada de decisão ocorre porque o a avaliação fornece 

informações acerca do impacto das políticas públicas, desta forma auxilia os 

formuladores de políticas no julgamento do valor dos programas e contribui para o 

processo de aprendizagem dos envolvidos com o ciclo de planejamento. 

 

O auxílio na alocação dos recursos se dá na medida em que permite aos seus 

formuladores e aos responsáveis pelo orçamento a melhor distribuir os recursos. Além 



 48

disso, a avaliação auxilia na identificação dos melhores meios para o atingimento dos 

resultados desejados, de modo a facilitar o desenvolvimento de novas prioridades.   

  

Finalmente, o aumento da responsabilidade ocorre em função da maior autonomia 

administrativa ocorridas após a reforma gerencial iniciada no Brasil, na década de 1990, 

que permitiu maior cobrança do cidadão aos atos do governo. Assim, a avaliação pode 

melhorar a transparência e a responsabilidade entre o governo e a sociedade ao tornar 

mais claro o resultado da ação governamental. 

 

O quadro 1, a seguir, resume as principais diferenças entre avaliação e outros 

mecanismos de feedback. 

 

Quadro 1– Diferença entre avaliação e outros mecanismos de feedback 
Estudos científicos As avaliações se centram no uso prático da informação. 

Auditoria tradicional As avaliações analisam os gastos públicos a partir de 
pontos de vista mais amplos, questionando, até mesmo, 
a propriedade dos objetivos do programa, bem como a 
eficácia e eficiência de sua satisfação (a distinção entre 
auditoria e avaliação geralmente não é clara). 

Monitoramento As avaliações geralmente são conduzidas como parte de 
um esforço único e buscam reunir informações 
aprofundadas sobre o programa em questão, embora a 
existência de sistemas regulares e eficientes de 
monitoramento seja necessária como base para o 
desenvolvimento de avaliações bem-sucedidas. 

Mensuração de desempenho As avaliações procuram ir além: buscam encontrar 
explicações para os resultados observáveis e entender a 
lógica da intervenção pública (contudo, sistemas de 
mensuração de desempenho, se eficientes, podem 
caracterizar, sobretudo nos Estados Unidos, uma forma 
de avaliação). 

Análise das políticas As avaliações estão centradas na análise ex post. Essa 
análise das políticas às vezes é definida como uma 
avaliação prévia, para o estudo de políticas possíveis no 
futuro. 

Fonte: Ala-Harja e Helgson (2000, p. 9) 

 

4.4 – Objeto da Avaliação 
 
O Plano Plurianual do Governo do Estado de Sergipe para o período 2008-2011 foi 

elaborado a partir de três dimensões: a estratégica, que contempla as grandes diretrizes 
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do governo (inclusão pelo direito e inclusão pela renda); a tática, que é composta pelos 

programas de governo; e a operacional, onde estão os projetos e atividades, que 

representam as ações do governo junto a sociedade. A figura 3, a seguir ilustra essas três 

dimensões. 

 

Figura 3 – Estrutura do PPA 

 

Fonte: SEPLAN (2007) 

 

Apesar da ação do governo junto a sociedade ser efetivada por meio de projetos e 

atividades, o objeto da avaliação são os programas de governo, que tem a função de 

contribuir para orientação de uma administração pública por resultados, com foco nos 

benefícios alcançados pela intervenção do programa. 

 

Segundo Brasil (2008), a gestão por programas objetiva o alcance de resultados por 

meio da utilização de processos estruturados e instrumentos adequados à integração das 

ações em torno de programas.  

 

Uma vez definida avaliação e fechado o foco de atuação, é preciso conceituar o que vem 

a ser programa de governo, bem como identificar os seus principais atributos. Para tal 

utilizar-se-á o Manual de Elaboração do PPA 2008-2011 de Sergipe (SEPLAN, 2007), 

que adota os mesmos conceitos utilizados no PPA do Governo Federal. As definições 

aqui apresentadas encontram-se nas páginas 18 a 30 do referido manual. 
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Programa é um instrumento que articula um conjunto de ações (orçamentárias e não 

orçamentárias), suficientes para enfrentar um problema ou aproveitar uma oportunidade, 

cujo desempenho deve ser medido por meio de indicadores coerentes com o objetivo 

pretendido. 

 

A figura 4, a seguir, mostra o esquema lógico de elaboração de programas do PPA. O 

primeiro passo é identificar um problema a ser resolvido, listando a seguir as suas 

causas. A partir daí será construído um programa, cujo objetivo será resolver o 

problema identificado. Tal objetivo deverá ser acompanhado de indicadores que 

permitirão verificar o seu grau de atingimento. Finalmente um conjunto de ações 

permitirá, ou não, o alcance do objetivo proposto.  

 
Figura 4 – Esquema lógico de elaboração de um programa 

 

Fonte: SEPLAN (2007, p. 18) 

 

Um programa de governo deve ter uma série de atributos. Aqui serão listados os mais 

relevantes para o escopo desta investigação: 

Denominação – expressa os propósitos do programa em uma palavra ou frase síntese, 

de fácil compreensão pela sociedade.  

 

Objetivo do Programa – expressa o resultado que se deseja alcançar, ou seja, a 

transformação da situação a qual o programa se propõe modificar.  
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Problema – é uma situação indesejável declarada por uma autoridade como evitável ou 

uma necessidade não atendida, identificada na sociedade. Uma vez detectado o 

problema, é importante que se realize um diagnóstico sobre as possíveis causas, 

viabilizando a adoção de medidas corretivas. 

 

Justificativa – deve abordar o diagnóstico e as causas da situação-problema para a qual 

o programa foi proposto; alertar quanto às conseqüências da não implementação do 

programa; e, informar a existência de condicionantes favoráveis ou desfavoráveis ao 

programa. 

 

Público-Alvo: especifica o(s) segmento(s) da sociedade ao(s) qual(is) o programa se 

destina e que se beneficia(m) direta e legitimamente com sua execução. 

 

Indicador – é o atributo mais importante para a avaliação do programa. É fundamental 

ter em mente que o indicador sendo um instrumento capaz de medir o desempenho do 

programa, deve ser passível de aferição e coerente com o objetivo estabelecido, ser 

sensível à contribuição das principais ações e apurável em tempo oportuno. O indicador 

permite, conforme o caso, mensurar a eficácia, eficiência ou efetividade alcançada com 

a execução do programa. Os principais atributos do indicador são: 

 

Descrição – forma pela qual o indicador será apresentado à sociedade. 

 

Unidade de medida – padrão escolhido para mensuração da relação adotada como 

indicador. 

 

Índice mais Recente – situação mais recente do problema e sua respectiva data de 

apuração. Consiste na aferição de um indicador em um dado momento, mensurado com 

a unidade de medida escolhida, que servirá de base para projeção do indicador ao longo 

do PPA. 

 

Índices Esperados – situação que se deseja atingir com a execução do programa, 

expresso pelo indicador, ao longo de cada ano do período de vigência do PPA. Ao final 

do programa ter-se-á o índice ao final do programa que também é definindo a priori. 
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Fonte – órgão responsável pelo registro ou produção das informações necessárias para a 

apuração do indicador e divulgação periódica dos índices. 

 

Periodicidade – freqüência com a qual o indicador é apurado. 

 

Fórmula de cálculo – demonstra, de forma sucinta e por meio de expressões 

matemáticas, o algoritmo que permite calcular o valor do indicador. 

Os programas de governo são divididos em ações, que são definidas como operações 

das quais resultam produtos (bens ou serviços), que contribuem para atender ao objetivo 

de um programa.  

 

São os seguintes os principais atributos das ações: 

Título – é a forma pela qual a ação será identificada pela sociedade e será apresentada 

no PPA, LDOs e LOAs. Expressa, em linguagem clara, o objeto da ação. 

 

Finalidade – expressa o objetivo a ser alcançado pela ação, ou seja, o porquê do 

desenvolvimento dessa ação. 

 

Descrição – expressa, de forma sucinta, o que é efetivamente feito no âmbito da ação, 

seu escopo e delimitações. 

 

As ações podem sem orçamentárias, ou seja, aquelas que demandam recursos do 

Orçamento, ou não orçamentárias, que são aquelas que contribuem para a consecução 

dos objetivos do programa, mas não integram o Orçamento do Estado. 

 

As ações orçamentárias, que representam a maioria esmagadora das ações do PPA, 

subdividem-se em: 

Projeto – conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que 

concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do Governo. 

 

Atividade – conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente das 

quais resultam um produto necessário à manutenção da ação governamental. 
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Toda ação deve ter um produto mensurável por uma unidade de medida. Assim, 

produto é o bem ou serviço que resulta da ação e unidade de medida é o padrão 

selecionado para mensurar a produção do bem ou serviço.   

 

A Figura 5, a seguir mostra o ciclo completo da concepção de planejamento por 

programas, tendo como ponto de partida os problemas ou demandas da sociedade 

terminando com a revisão dos programas após o processo avaliativo dos mesmos. 

 

Figura 5 – Ciclo gestão dos Programas 

 
Fonte: Rio Grande do Sul (2005) 
 

4.5 – Indicadores 
 

Conforme explicitado acima, o indicador é o atributo mais importante para a avaliação 

do programa, por isso mesmo merece um tópico específico para sua análise.  

 

Em seu interessante estudo sobre indicadores para diagnóstico, monitoramento e 

avaliação de políticas públicas no Brasil, Januzzi (2005) define de forma bastante clara 

e abrangente o conceito de indicador: 

São medidas usadas para permitir a operacionalização de um conceito 
abstrato ou de uma demanda de interesse programático. Os indicadores 
apontam, aproximam, traduzem em termos operacionais as dimensões 
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sociais de interesse definidas a partir de escolhas teóricas ou políticas 
realizadas anteriormente. Prestam-se a subsidiar as atividades de 
planejamento público e formulação de políticas sociais nas diferentes 
esferas de governo, possibilitam o monitoramento das condições de 
vida e bem-estar da população por parte do poder público e da 
sociedade civil e permitem aprofundamento da investigação acadêmica 
sobre a mudança social e sobre os determinantes dos diferentes 
fenômenos sociais. Januzzi (2005, p.138). 
 

 

Ainda de acordo com esse autor, os indicadores devem ter 12 propriedades, que 

determinarão a aderência ou indiferença do seu uso para os propósitos desejados. São as 

seguintes as propriedades: relevância para a agenda política, validade de representação 

do conceito, confiabilidade da medida, cobertura populacional, sensibilidade às ações 

previstas, especificidade ao programa, transparência metodológica na sua construção, 

comunicabilidade ao público, factibilidade operacional para a sua obtenção, 

periodicidade na sua apuração, desagregabilidade populacional e territorial, e 

comparabilidade da série histórica.   

 

4.5.1 – Classificação dos indicadores 

 

A classificação aqui apresentada baseou-se em Januzzi (2005) e Januzzi & Patarra 

(2006). 

 

a) Quanto à natureza 

Econômicos: primeiros a serem produzidos, possuem uma teoria geral mais consolidada 

e refletem o comportamento da economia. No setor governamental são utilizados na 

gestão das políticas fiscal, monetária, cambial, comércio exterior, desenvolvimento etc. 

No setor privado subsidiam decisões de planejamento estratégico, investimentos, 

contratações, concorrência, entrada/saída de mercados. 

 

Sociais: são aqueles que apontam o nível de bem-estar geral e de qualidade de vida da 

população, principalmente em relação à saúde, educação, trabalho, renda, segurança, 

habitação, transporte, aspectos demográficos e outros. 
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Ambientais: demonstram o progresso alcançado na direção do desenvolvimento 

sustentável, que compreende, segundo as Nações Unidas, quatro dimensões: ambiental, 

social, econômica e institucional. 

 

b) Quanto à área Temática 

Diz respeito ao tema tratado no programa. Sobre alguns temas é possível encontrar uma 

infinidade de indicadores em diversas fontes de informações. São exemplos de áreas 

temáticas: saúde, educação, mercado de trabalho, demográficos, habitacionais, 

segurança pública, infraestrutura, renda, pobreza etc. 

 

c) Quanto à Complexidade 

Indicadores simples podem ser combinados de forma a obter uma visão ponderada e 

multidimensional da realidade. Podem ser: 

Analíticos: retratam dimensões sociais específicas como as taxas de promoção, 

repetência e evasão escolar. 

 

Os indicadores analíticos subdividem-se em: 

 

Simples: são valores numéricos que uma variável pode assumir e geralmente 

representam a quantidade de determinado produto ou serviço entregue à sociedade. 

Exemplos: número de crianças vacinadas e número de alunos matriculados no ensino 

fundamental. 

 

Compostos: expressam a relação entre duas ou mais variáveis e podem ser: 

 

Razão: é o resultado da divisão de uma variável A por outra variável B, diferente e 

distinta de A. Exemplo: Densidade demográfica (população/superfície); 

 

Proporção (ou coeficiente): é um tipo especial de Razão em que A e B pertencem à 

mesma categoria. Exprime a relação entre determinado número de ocorrências e o total 

dessas ocorrências. Exemplo: coeficiente de mortalidade (número de óbitos/total da 

população); 
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Taxa: são coeficientes multiplicados por uma potência de 10 para melhorar a 

compreensão do indicador. Exemplo: taxa de mortalidade infantil (óbitos/1000 

habitantes); 

 

Porcentagem: tipo especial de taxa em que o coeficiente é multiplicado por 100. 

 

Sintéticos ou índices: sintetizam diferentes conceitos da realidade empírica, ou seja, 

derivam de operações realizadas com indicadores analíticos e tendem a retratar o 

comportamento médio das dimensões consideradas. Diversas instituições nacionais e 

internacionais divulgam indicadores sintéticos; 

Exemplos: IDH – índice de Desenvolvimento Humano (multidimensional); IDEB – 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Unidimensional); IPRS – Índice 

Paulista de Responsabilidade Social; IQVU – Índice de Qualidade de Vida Urbano. 

 

d) Quanto à Objetividade 

Objetivos: referem-se a eventos concretos da realidade social, são indicadores em geral 

quantitativos, construídos a partir de estatísticas públicas ou registros administrativos; 

 

Subjetivos: são indicadores qualitativos utilizados para captar percepções, sensações ou 

opiniões, utilizam técnicas do tipo pesquisas de opinião, grupos focais ou grupos de 

discussão. 

 

4.5.2 –Indicadores de gestão do fluxo de implementação do programa 

Insumo: são indicadores ex-ante facto que têm relação direta com os recursos a serem 

alocados, ou seja, com a disponibilidade dos recursos humanos, materiais, financeiros e 

outros a serem utilizados pelas ações de governo. Pode-se citar como exemplos 

médicos/mil habitantes e gasto per capita com educação. 

 

Processo: são medidas in curso ou intermediárias que traduzem o esforço empreendido 

na obtenção dos resultados, ou seja, medem o nível de utilização dos insumos alocados, 

por exemplo, o percentual de recursos financeiros liberados no mês. 
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Produto: medem o alcance das metas físicas. São medidas ex-post facto que expressam 

o quanto foi entregue de produtos ou serviços em relação às metas, que deverão resultar 

em mudanças no público-alvo e na sociedade. São exemplos o percentual de 

quilômetros de estrada entregues, de armazéns construídos ou de crianças vacinadas, em 

relação às metas físicas estabelecidas. 

 

Resultado: são medidas expressam os efeitos ou benefícios do Programa no público-

alvo e têm particular importância no contexto de gestão pública orientada a resultados. 

São exemplos a taxa de reprovação escolar e a taxa de homicídios. 

 

Impacto: possuem natureza mais abrangente e multidimensional, têm relação com a 

sociedade como um todo e medem os efeitos das estratégias governamentais de médio e 

longo prazos. Na maioria dos casos estão associados aos objetivos setoriais e de 

governo. São exemplos o Índice Gini de distribuição de renda e o PIB per capita. 

 

4.6 –Aspecto legal da Avaliação de Programas  
 

Com o advento da Constituição de 1988 e a determinação de elaborar o Plano 

Plurianual o Governo Federal buscou aprimorar as técnicas de avaliação de políticas 

públicas que já vinham sendo utilizadas no Brasil desde o final da década de 1970.  

A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 74 diz que:  

Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 
integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 
I –avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 
execução dos programas de governo e dos orçamentos da União 
(BRASIL, 1988) 
 

Não obstante estar explícito na Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal, 

ao impor limites para os gastos do governo e cobrar a transparência, enfatiza essa 

questão logo no seu artigo 1º, ao asseverar: 

§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de 
afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de 
metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e 
condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com 
pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, 
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operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de 
garantia e inscrição em Restos a Pagar (BRASIL, 2000). 

 

Embora ambos os preceitos legais acima citados façam menção à necessidade da 

avaliação do PPA, a própria Lei que instituiu o PPA 2008-2011 do Governo Federal 

(Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008)  volta a tratar do assunto. Em seu art. 7o a referida 

Lei diz que “a gestão do Plano Plurianual observará os princípios de eficiência, eficácia 

e efetividade e compreenderá a implementação, monitoramento, avaliação e revisão de 

programas” (BRASIL, 2008).  

 

Em Sergipe, a Lei nº 6.302 de 19 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o Plano 

Plurianual –PPA, para o período de 2008-2011 traz, em seu art. 9º, a mesma redação 

contida no homônimo plano do Governo Federal, replicando aqui a necessidade de 

avaliação dos programas do PPA. 

 

4.7 –Tipos de Avaliação 
 

4.7.1 – Quanto à função: 

Formativas: Acontecem durante a implementação de um programa, com o objetivo de 

obterem informações úteis para a correção dos rumos. É também importante no sentido 

de oferecer subsídios para o aprimoramento da gerência dos programas e projetos. A 

principal meta deste tipo de avaliação, de acordo com Silva e Costa (2002) é a 

aplicabilidade direta dos resultados em detrimento da descrição genérica dos achados. 

  

Somativas: são realizadas depois do programa já estar implementado há algum tempo, 

por isso é considerada uma avaliação ex post. Visa ao estudo de sua eficácia e ao 

julgamento de seu valor. São utilizadas como meio de assistir a alocação de recursos ou 

na promoção de mais responsabilidade. Geralmente avaliadores e clientes são externos. 

A objetividade e a confiabilidade das constatações são importantes. 

 

Silva e Costa (2002) apud Worten et al. (1977) informam que tanto as avaliações 

formativas quanto as somativas são importantes, uma vez que as diversas etapas do 

ciclo de vida de um programa necessitam de aperfeiçoamento e fortalecimento das 
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opções. Comentam, também, que tem havido excessiva concentração de esforços na 

avaliação somativa, que pode ser muito incompleta e ineficiente se não for precedida de 

uma avaliação formativa. 

 

4.7.2 – Quanto à temporalidade 

 

Ex-ante: realizada no começo de o programa, tem a finalidade de dar suporte à decisão 

de implementar ou não um programa.  Além disso, tem a função de ordenar os diversos 

projetos segundo sua eficiência para alcançar os objetivos propostos. Trata-se de 

estimativas prévias da eficiência esperada (elaboração da matriz de custos das 

alternativas), riscos, limitações e impacto do desenho da intervenção. 

 

In curso: é realizada em marcos ou pontos (momentos) de controle e visa atestar a 

qualidade da intervenção, melhorar desempenho, explicitar restrições ou causas para 

eventuais desvios. 

 

Ex-post: realizada ao término ou na fase final de implementação de uma intervenção, 

visa apresentar uma análise dos efeitos reais no público-alvo e dos impactos na 

realidade social. Neste tipo de avaliação julga-se, quando um programa está sendo 

executado, se ele deve ou não continuar, baseado nos resultados alcançados até o 

momento. Em sendo a resposta positiva, se deve ser mantida a formulação original ou 

sofrer modificações. A avaliação ex-post é a mais desenvolvida em termos de 

metodologia e também a mais utilizada. 

 

4.7.3 – Quanto ao promotor ou agente 

 

Auto-avaliação: é realizada pela equipe envolvida na implementação de uma política, 

plano ou programa.  

 

Avaliação Externa: realizada por equipes não envolvidas com o desenho e 

implementação de uma intervenção. Podem ser consultores, controle externo e até 

pessoas internas à organização responsáveis pelo programa, mas externas à sua 

implementação. 
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Avaliação mista: conduzida por pessoas internas e externas à intervenção, que juntas 

constroem o plano e o desenho da avaliação. Os resultados são construídos por meio do 

consenso. 

 

A metodologia de avaliação de programas adotada pelo governo federal e também por 

diversos estados, a exemplo do Rio Grande do Sul, prevê uma etapa de autoavaliação 

feita pelos gerentes ou responsáveis pelos programas. 

 

Não obstante o custo de uma autoavaliação ser bem menor que as demais modalidades, 

diversos autores questionam a isenção dos avaliadores quando do uso desta modalidade. 

Arretche (1998) afirma ser muito difícil que esse tipo de avaliação possa ser isenta. 

Argumenta que há uma série de incentivos para que as autoavaliações apontem para o 

sucesso do programa ou minimizar seu fracasso. As principais razões para este fato são 

o desejo de manutenção dos empregos ou cargos e o interesse das burocracias em 

aumentar suas margens de poder e gasto. 

 

4.8 – Metodologias usuais de avaliação 

 

Costa e Castanhar (2003) apud Sulbrandt (1993) sugerem que as experiências de 

avaliação de programas podem ser agrupadas em três metodologias básicas. 

 

4.8.1 – Avaliação de metas 

 

Considerado o tipo mais tradicional, tem por objetivo mensurar o grau de êxito que um 

programa alcança em relação ao atingimento das metas propostas.  As metas são 

consideras as entregas dos programas, a exemplo de pessoas atendidas em unidades de 

saúde; número de vagas ofertadas nas escolas; quilômetros de rodovias construídos. 

 

Em função do cumprimento ou não das metas previstas, este tipo de avaliação 

pressupõe que o programa, ou etapa dele, esteja concluído para que se proceda a 

mensuração. 
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Dificuldades com a definição das metas de forma precisa; a multiplicidade de metas; a 

própria seleção das metas que serão incluídas no processo de avaliação e; alterações de 

metas durante a execução do programa podem interferir negativamente na avaliação. 

 

4.8.2 – Avaliação de impacto 

Está relacionada aos efeitos produzidos com a execução do programa sobre a população 

alvo. Neste tipo de avaliação não só a execução das ações importa, mas saber em que 

grau os resultados propostos foram alcançados. Para mensurar tais resultados, é 

necessário que as ações estejam concluídas. 

 

A avaliação de impacto é a mais desejável de todas as avaliações, uma vez que os 

programas tem um ou mais objetivos e para saber se eles foram ou não atingidos 

somente avaliando os resultados alcançados. É possível que se realizem as metas físicas 

e financeiras previstas, mas que não alcancem os resultados esperados. 

 

A grande dificuldade desse tipo de avaliação é o estabelecimento de relação causal entre 

a execução das ações do programa e o resultado final obtido. 

 

4.8.3 – Avaliação de Processo 

De acordo com Figueiredo e Figueiredo (1986) a avaliação de processos visa a aferição 

da eficácia. Objetiva identificar se o programa está aderente com as diretrizes 

determinadas e se o seu produto atingiu (ou atingirá) as metas estabelecidas. Embora 

este tipo de avaliação não vise mensurar o tamanho ou natureza do impacto do 

programa, ela possibilita o monitoramento dos processos viabilizadores da produção dos 

do efeito esperado, ou seja, permite controlar antecipadamente o tamanho e a qualidade 

do efeito desejado. 

 

Na concepção Costa e Castanhar (2003) apud Scheirer (1994, a avaliação de processo 

requer que sejam definidos métodos para desenvolver e especificar os componentes de 

um programa, métodos para mensurar a implementação do programa e avaliar fatores 

que influenciam a implementação, provocando mudanças entre o previsto e o realizado. 
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Preliminarmente a avaliação de processo é preciso, na explicação de Costa e Castanhar 

(2003), detalhar o conteúdo de um programa, com isso, essa iniciativa de planejar e 

realizar a avaliação do processo contribui para um melhor desenho do programa, 

definindo de maneira mais adequada o seu conteúdo. Trata-se, portanto, de um ciclo 

virtuoso, onde a decisão de avaliar o processo contribui para o melhor desenho do 

programa e este é pré-condição para que seja feita uma boa avaliação. 

 

4.9 – Breve histórico recente da avaliação de políticas públicas no Brasil 

 

A análise de políticas públicas ganhou grande impulso devido ao processo de transição 

democrática. Segundo Trevisan e Van Bellen (2008), as três principais causas desse 

boom formam as seguintes: em primeiro lugar houve um deslocamento na agenda 

pública durante os anos 1970, passando do modelo brasileiro de desenvolvimento, onde 

a tônica era sobre os impactos redistributivos da atuação governamental e ao projeto de 

modernização conservadora do regime ditatorial; em segundo lugar, mesmo após o fim 

do regime militar, não se via no país a execução de políticas sócias, o que gerou um 

maior interesse sobre os condicionantes para a efetividade da ação pública; em terceiro 

e último lugar, a proliferação internacional das experiências de reforma do Estado e do 

aparelho do Estado passou a dominar a agenda pública nos anos 1980-90, o que 

ocasionou uma proliferação de estudos sobre políticas públicas. 

 

Ainda de acordo com esses autores, a avaliação no Brasil não é coisa recente, mas os 

objetivos e técnicas adotadas tem se modificado ao longo dos anos. Trevisan e Van 

Bellen (2008), após fazerem um amplo estudo da bibliografia sobre o tema resumiram a 

evolução da avaliação das políticas públicas no Brasil caracterizando de forma bem 

sucinta o que ocorreu nas últimas décadas do século passado. 

 

A partir da década de 1960, a função de avaliação sofreu deslocamentos teórico-

discursivos. Nesse período, o foco da política sobre a avaliação esteve centrado no 

fornecimento de informação para os responsáveis pelos programas públicos, de modo a 

garantir feedbacks para correções de rumo. 
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 Na década de 1980, o foco da avaliação passa a ser em função dos gastos de recursos. 

Desta forma, o que se buscava era a eficiência na alocação de recursos com base em 

critérios racionais do processo orçamentário. Tal concepção, tão centrada no gasto 

público deveu-se principalmente à crise inflacionária pela qual passava o país naquele 

período, que dificultava ou mesmo impedia qualquer tipo de planejamento voltado para 

resultados. Os custos subiam diuturnamente e o foco não poderia deixar de estar na 

alocação dos recursos. 

 

Na década de 1990 o foco político na avaliação de políticas passa a ser em função da 

legitimação. Houve um deslocamento teórico-discursivo fortemente marcado pelo 

questionamento do papel do Estado, aliado à influência da nova administração pública, 

marcada, sobretudo, pela reforma gerencial do Estado.  

 

Trazendo esse conceito para a metodologia de gestão do PPA, Nader (2005) afirma que 

foi introduzida uma outra compreensão de papel da avaliação, cujo objetivo é 

claramente gerencial: aperfeiçoar a gestão e a qualidade do gasto público. É nessa linha 

que se desenvolve esta investigação. 
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5 – METODOLOGIA  

 
O objetivo deste capítulo é apresentar o arcabouço metodológico utilizado nesta 

dissertação. Existe uma metodologia consolidada de avaliação de programas utilizada 

pelo Governo Federal e diversos estados da federação, a exemplo do Rio Grande do Sul 

e Maranhão e também pelo Distrito Federal. Porém, dada a complexidade do processo 

avaliativo e do quantitativo de recursos humanos, institucionais e financeiros 

envolvidos, teve que sofrer uma adaptação para ser aplicada nesta investigação. Nas 

páginas a seguir será apresentada a metodologia completa e as adaptações realizadas em 

função das restrições de um trabalho deste porte. 

 

5.1 – Caracterização do Estudo 

 

Trata a pesquisa de um estudo de caso, que de acordo com Godoy (1995) se caracteriza 

como um tipo de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente. De 

acordo com Yin (2005) utiliza-se o estudo de casos como estratégia de pesquisa em 

muitas situações, para contribuir com conhecimentos que se tem dos fenômenos 

individuais, organizacionais, sociais, políticos e de grupo, dentre outros. 

 

O estudo em tela trata do PPA do governo do Estado de Sergipe. São vários PPA´s que 

serão analisados, desde o primeiro, PPA 1991-1995, até o vigente, o PPA 2008 a 2011. 

Não se trata de múltiplos casos, apesar de serem vários PPA´s. Na verdade, serão 

estudadas as metodologias de elaboração e gestão do PPA e isso deve ser considerado 

como um único caso. 

 

O fundamento lógico para caracterizar este estudo como sendo caso único é por se tratar 

de um estudo longitudinal, que no ensinamento de Yin (2005), permite estudar o mesmo 

caso único em dois ou mais pontos diferentes do tempo. 
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5.2 – Instrumentos de coleta de dados 

 

O primeiro instrumento utilizado foi a pesquisa bibliográfica. Foi pesquisado o histórico 

do PPA em nível nacional e sua respectiva legislação. Na realidade, a pesquisa 

bibliográfica acompanhou todas as fases da dissertação. 

 

O segundo instrumento foi a pesquisa documental. Durante a pesquisa foi necessário 

pesquisar todos os PPA´s elaborados em Sergipe desde 1991, bem como os relatórios de 

anuais atividades, onde constam, para cada órgão da administração pública estadual, 

parte do que foi realizado em cada ano. Também foram pesquisados os orçamentos 

estaduais desse período, bem como os relatórios de execução financeira. 

 

Do orçamento foram retiradas as previsões de gastos por ação/programa/órgão para 

cada um dos anos analisados, a saber 2008, 2009 e 2010 e dos relatórios de execução 

financeira os valores efetivamente pagas para cada ação. 

 

A Secretaria de Planejamento possui um sistema informatizado de acompanhamento de 

programa – SIAG (Sistema de Acompanhamento de Programa e Ações 

Governamentais). Este sistema foi desenhado para permitir o acompanhamento físico-

financeiro mensal das ações, bem como o acompanhamento dos indicadores dos 

programas, de acordo com a periodicidade de cada um deles. No SIAG, ao se 

alimentarem os dados físicos das ações, os dados financeiros eram automaticamente 

importados do sistema financeiro então utilizado, o Sistema de Administração 

Financeira e Contabilidade - SAFIC, o que dava uma boa confiabilidade a esses dados. 

Porem, infelizmente, a alimentação do sistema não era realizada a contento pelos 

órgãos/entidades da Administração Pública Estadual de Sergipe, o que transformou o 

sistema em um produto não utilizável.  

 

As principais causas da não alimentação do sistema eram: a dificuldade de se definirem 

produtos para as ações; a ausência de qualquer tipo de sanção administrativa para quem 

não alimentasse o sistema e; deficiência na construção dos indicadores, que por serem 

mal formulados não tinham como serem alimentados. 
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5.3 – Objeto da análise 

 

Segundo Godoy (1995, p.26), “no estudo de caso, o pesquisador geralmente utiliza uma 

variedade de dados coletados em diferentes momentos, por meio de variadas fontes de 

informações. Tem como técnicas fundamentais de pesquisa a observação e a entrevista”. 

 

Yin (2005) enumera seis evidências mais comumente utilizadas ao realizar estudo de 

caso. São elas: documentação, registros em arquivos, entrevistas, observação direta, 

observação participante e artefatos físicos.  Este autor insiste que esses instrumentos 

devem ser utilizados independentemente, de modo a garantir que cada fonte seja 

adequadamente utilizada. Yin salienta, também, que nem todas as fontes são 

importantes para todos os estudos de caso. 

 

O PPA 2008-2011, que foi o objeto de um estudo mais detalhado, teve como premissa, 

de acordo com SEPLAN (2007b) “a participação popular no sentido de envolver todos 

os segmentos sociais dentro de uma nova visão de gestão democrática”. Para isso foram 

elaborados os seguintes documentos: o Planejamento Estratégico de Sergipe, o Plano de 

Desenvolvimento Territorial Participativo, além dos instrumentos de planejamento 

constitucionais (Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual –PPA e Lei 

Orçamentária Anual). 

 

Ainda de acordo com este documento, foram definidos dois Eixos de Combate às 

Desigualdades cada um com um conjunto Diretrizes Estratégicas que concorrerão para o 

sucesso do plano: 

Inclusão pelo Direito 

Diretrizes associadas : Acesso Universal à Saúde; Acesso Universal ao Ensino Público 

de Qualidade; Segurança aos Cidadãos; Proteção e Inclusão Social, com ênfase à 

população mais vulnerável e minorias; Modernização, Democratização e Transparência 

da Gestão Pública. 

Inclusão pela Renda 

Diretrizes associadas: Reconstrução e Ampliação do Sistema Viário; Criação de 

Infraestrutura Ambiental e de Recursos Hídricos; Desenvolvimento Territorial 

Participativo Sustentável. 
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Para verificar a qualidade técnica dos programas elaborados, a viabilidade de um 

acompanhamento adequado e a exequibilidade de se promover a avaliação do que foi 

implementado, a fim de confrontar os resultados obtidos com os objetivos e metas 

propostos pelo plano utilizar-se-ão como foco os programas da Diretriz Estratégica 

Desenvolvimento Territorial Participativo Sustentável. Tal escolha baseou-se nos 

seguintes motivos: A estratégia de desenvolvimento territorial constitui uma prioridade 

do Governo vigente (SEPLAN 2007b: p.5); o desenvolvimento territorial é uma 

novidade em termos de planejamento no Estado de Sergipe o que enseja a necessidade 

de uma análise dos seus resultados e; por estar concentrado nessa Diretriz Estratégica 

vários setores responsáveis pelo desenvolvimento econômico do estado, a exemplo da 

agricultura e turismo. 

 

A Diretriz Estratégica 08 – Desenvolvimento Territorial Participativo Sustentável 

contava, em 2008, com 18 programas e 227 ações, sendo 169 projetos, 51 atividades e 

07 ações não orçamentárias. 

 

A tabela 1, a seguir apresenta a quantidade de programas e os valores por diretriz 

estratégica para os quatros anos do PPA. 

 

Tabela 1 – Valores dos programas por Diretriz Estratégica 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Em relação a tabela acima, algumas observações precisam ser feitas a fim de entender 

como se dá a distribuição de recursos pelas diretrizes estratégicas. Se for feita uma 

classificação simplesmente por volume de recursos aplicados em cada uma delas, ficará 

a impressão que os investimentos orçamentários no setor produtivo sergipano tem pouca 

importância, já que em uma olhada rápida verificar-se-á que a diretriz estratégica em 

apreço é apenas a quinta neste quesito. Porém são importantes algumas observações: 1) 

Dire triz Estra tégica

Quant. 

Progra

mas

Va lor PPA

Perc em 

Relação 

ao T ota l

Acesso Universal à Saúde 7 1.325.640.553 8,19%
Acesso Universal ao Ensino Público de Qualidade 5 2.102.419.087 12,99%
Segurança aos Cidadãos 5 207.293.623 1,28%
Proteção e Incl. Social, com Ênfase à População mais Vulnerável e Minorias 26 1.920.835.968 11,87%
Modernização, Democratização e Transparência da Gestão Pública 24 9.036.954.280 55,84%
Reconstrução e Ampliação do Sistema Viário 1 313.927.321 1,94%
Criação de Infra-Estrutura Ambiental e de Recursos Hídricos 3 407.409.377 2,52%
Desenvolvimento T e rritoria l Pa rticipa tivo Sustentáve l 18 870.608.068 5,38%

T OT AL 89 16.185.088.279



 68

na Diretriz Modernização, Democratização e Transparência da Gestão Pública encontra-

se os programas de Apoio Administrativo, que são responsáveis pelas despesas de 

custeio de vários órgãos da administração pública, com raras exceções, como por 

exemplo, pagamentos com recursos de Fundos com destinação específica; 2) a Diretriz 

Acesso Universal ao Ensino Público de Qualidade é responsável pela aplicação dos 

recursos obrigatórios em educação, que são, no mínimo, de 25% da receita com 

impostos e transferências constitucionais da União; 3) a Diretriz Acesso Universal à 

Saúde é responsável pela aplicação dos recursos obrigatórios em saúde, que são, no 

mínimo, de 12% da receita com impostos e transferências constitucionais da União. 

 

Feito este ajuste em função do custeio e despesas obrigatórias, pode-se ter uma melhor 

visibilidade de como os recursos orçamentários estão distribuídos no PPA. 

  

5.4 – Referencial Metodológico 

 

Cunha (2008) desenvolveu um estudo onde foram analisadas as avaliações dos 

programas dos PPA´s do Governo Federal e do Estado do Rio Grande do Sul. De 

acordo com essa autora, as questões imediatas e centrais a serem respondidas pelos 

estudos de avaliação seriam: Em que medida os objetivos propostos na formulação do 

programa são ou foram alcançados na implementação? Como o programa funciona e 

quais os motivos que levam ou levaram a atingir ou não os resultados? 

 

Em relação à avaliação realizada pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, objeto 

da análise de Cunha (2008), foram seguidas as seguintes etapas de avaliação dos 

programas: 

 

A primeira, de responsabilidade do Coordenador de Programa, compreendeu a 

identificação dos resultados do Programa junto à sociedade, a análise do desempenho 

físico/financeiro de suas ações e a adequação da concepção/execução do Programa ao 

atingimento dos resultados esperados. 

 

A segunda etapa, correspondente à avaliação setorial, considerou o conjunto de 

Programas sob a responsabilidade de um órgão (secretaria, autarquia, fundação ou 
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empresa) e foi realizada por um coordenador de avaliação setorial indicado pela direção 

do órgão.  

 

A terceira etapa, a cargo da Secretaria da Coordenação e Planejamento, compreendeu a 

análise do conjunto completo das avaliações dos Programas e Setoriais, permitindo 

avaliar o estágio de implementação do modelo de gestão por Programas e identificar 

medidas de aperfeiçoamento dos métodos gerenciais utilizados. 

 

Em material editado em março de 2011, o Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão apresenta as mesmas etapas acima descritas, apenas com pequenas alterações 

nos responsáveis por cada etapa, já que tratam-se de instâncias diferentes. A figura 6, a 

seguir, resume as etapas adotadas em ambas unidades da federação. 

 

Figura 6 – Etapas e instâncias da avaliação anual do PPA 

 

Fonte: MPOG (2010, p.21) 

 

Importante salientar que a avaliação é um processo participativo e que não deve incluir 

apenas a percepção do Coordenador do Programa. Deve contemplar, também, consultas 

à equipe do Programa, aos dirigentes do órgão ao qual o programa está vinculado (ou 

órgãos, no caso de Programas multissetoriais ou com execução descentralizada) e, 

sempre que possível, ao público-alvo e aos demais interessados nos resultados. 

 

Pela metodologia acima descrita, guardadas as devidas proporções entre o Governo 

Federal e o Estado do Rio Grande do Sul, pode-se verificar que há um variado 
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contingente de pessoas envolvidas na avaliação de programas. Cada programa é 

avaliado pelo gerente e sua equipe, depois há a participação dos responsáveis setoriais 

(secretários/ministros, dirigentes de órgãos, etc.) e finalmente da Secretaria de 

Planejamento/Ministério do Planejamento. 

 

Este trabalho se propõe a aplicar a metodologia de avaliação de programas acima 

apresentada aos programas da Diretriz Estratégica “Desenvolvimento Territorial 

Participativo e Sustentável”. Como o estudo se restringe a uma parte do PPA, as etapas 

“2 – avaliação setorial” e “3 – avaliação do plano” da metodologia não serão realizadas, 

ou seja, só serão avaliados os programas da Diretriz Estratégica escolhida. 

 

A avaliação dos programas, conforme visto na figura 6, acima, consiste de três etapas: 

avaliação da concepção dos programa; avaliação da implementação e; avaliação dos 

resultados.  

 

A proposta de trabalho em relação ao PPA vigente é, através da avaliação da concepção 

dos programas, verificar se tais atributos são passíveis de mensuração, baseado na 

metodologia utilizada por Cunha (2008) e também pelo Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão – MPOG (2008). Além disso, será avaliada a execução financeira 

das ações. 

 

O PPA de Sergipe, diferentemente do gaúcho e do Governo Federal, não tem 

coordenadores de programas, nem coordenadores setoriais, justamente pela falta dos 

primeiros, portanto, qualquer avaliação deve ser feita com base em dados fornecidos 

pela Secretaria de Estado de Planejamento e pelas assessorias de planejamento dos 

órgãos responsáveis pela execução dos programas. 

 

A metodologia de avaliação de programas utilizada tanto pelo Governo do Rio Grande 

do Sul quanto pelo Governo Federal pressupõe a existência de um gerente de programa 

e este é quem faz uma auto-avaliação do(s) programa(s) sob sua responsabilidade. 

Como no Governo de Sergipe, conforme já informado, não há essa figura do gerente ou 

coordenador de programa e nem tampouco são realizadas avaliações dos programas do 

PPA, optou-se no presente estudo  por examinar a concepção dos programas da Diretriz 

Estratégica “Desenvolvimento Territorial Participativo Sustentável”, a partir de algumas 
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questões, adaptando as metodologias do MPOG (2008) , MARANHÃO (2010) e 

CUNHA (2008). Os questionários preenchidos pelo autor para todos os programas da 

diretriz 08 encontram-se no Anexo II deste trabalho. 

 

a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema. 

Busca responder se o objetivo definido para o programa expressa o resultado que se 

deseja alcançar, ou seja, a transformação da situação a qual o programa se propõe 

modificar (adequação ao problema). Deve ser expresso de modo claro, preciso e 

conciso. 

 

b) Caracterização do público-alvo 

Busca responder se o público-alvo especifica os segmentos da sociedade potencialmente 

beneficiários pelo programa, que são os grupos de pessoas, instituições ou setores que 

serão atingidos pelos seus resultados. A definição correta do público-alvo é essencial 

para o direcionamento adequado das ações do programa. É necessário identificar sua 

localização (regionalização) e suas características socioeconômicas. 

 

c) Dimensionamento do público-alvo 

O dimensionamento do público-alvo é pressuposto para a adequada definição das metas 

físicas do programa. É necessário quantificar os beneficiários potenciais das ações do 

programa. 

 

d) Regionalização  

A regionalização corresponde à identificação da distribuição geográfica dos 

beneficiários do programa, tendo em vista as diferentes situações e potencialidades 

territoriais existentes no Estado de Sergipe. 

 

e) Pertinência das ações 

A pertinência refere-se à adequação das ações ao objetivo previsto para o programa, 

assegurando que as ações estejam realmente atuando sobre as causas do problema que 

deu origem ao programa. 
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f) Suficiência das ações 

A suficiência relaciona-se com a quantidade de ações existentes no programa para 

garantir o alcance do objetivo, permitindo verificar ações que devam ser criadas ou 

excluídas. 

 

g) Suficiência das metas físicas das ações 

A suficiência das metas físicas está relacionada à previsão da realização física de cada 

ação frente ao alcance do objetivo do programa. 

 

h) Definição dos indicadores 

Os indicadores devem ser capazes de expressar os resultados do programa, captando os 

efeitos do conjunto de suas ações. 

 

i) Superposição com outros programas/ações 

Visa identificar se existem programas/ações desenvolvidos por outras setoriais com 

objetivos comuns, público-alvo idêntico ou que tratam do mesmo assunto. 

 

j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para maior efetividade do 

programa. 

Analisa a necessidade de atuação de outras secretarias/unidades para êxito do Programa. 

 

k) Existência de sistemática de Avaliação do Programa? 

Busca identificar se há no órgão/entidade alguma forma de avaliação sistemática e 

organizada. 

 

Em relação à realização financeira das ações, havia até 2010 o Sistema de 

Administração Financeira e Contabilidade – SAFIC, hoje substituído pelo i-Gesp –

Sistema de Gestão Pública, que disponibilizava os dados financeiros de todas as ações 

cujos órgãos/entidades realizavam empenho. Através do relatório de execução 

financeira de 2008, 2009 e 2010 para todos os programas em apreço, pôde-se obter as 

informações sobre os valores pagos por ação. O dados financeiros brutos encontram-se 

no Anexo III desta investigação. 
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Além das ações orçamentárias, há também no PPA ações não orçamentárias, que são 

aquelas que contribuem para a consecução dos objetivos do programa, mas não 

integram o Orçamento do Estado. Por não comporem o orçamento estadual essas ações 

não serão objeto desta análise.  

 

Também não serão analisadas as ações que órgãos/entidades que não realizam o 

empenho, que conforme prescreve o art. 58 da Lei no 4320/64: “O empenho da despesa 

é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de 

pagamento pendente ou não de implemento de condição” 
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6 –  ANÁLISE DOS ATRIBUTOS DOS PROGRAMAS  DA DIRETRIZ 

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL PARTICIPATIVO SUSTENTÁVEL 

DO PPA 2008 - 2011 

 

6.1 – Considerações Iniciais 

 

De acordo com Tesch (1990), são três tipos de análise de dados que podem ser feitas em 

um estudo de caso: interpretativa, que busca analisar detalhadamente todos os dados 

obtidos com o objetivo de organizá-los e classificá-los em categorias, que possam 

facilitar a compreensão do fenômeno em estudo; estrutural, objetiva padronizar dados 

com a finalidade de clarear e/ou explicar a situação em estudo; e reflexiva, que visa 

interpretar ou avaliar o fenômeno a ser estudado. Isso acontece de um modo geral, por 

julgamento ou intuição do investigador. 

 

Em termos quantitativos foram feitos basicamente relacionamentos entre o que consta 

do documento do PPA vis-à-vis os dados existentes no SAFIC.  

 

6.2 –Análise da Concepção dos Programas 

 

Antes de iniciarmos a análise dos programas, é importante conhecer a os eixos de 

combate as desigualdades e suas diretrizes, contidos no Planejamento Estratégico de 

Sergipe 2007-2010, bem como os programas de governo objeto desta análise e que 

estão incluídos na Diretriz Estratégica “Desenvolvimento Territorial Participativo 

Sustentável” do PPA 2008-2011 do Estado de Sergipe. 

 

De acordo com o Planejamento Estratégico 2007-2010 (SERGIPE, 2007) o governo 

adotou dois eixos de combate às desigualdades sociais: a inclusão pelo direito e a 

inclusão pela renda. 

 

O primeiro eixo prevê ações governamentais nas seguintes áreas:  Saúde,  Educação,  

Segurança alimentar,  Moradia,  Saneamento básico, Lazer, Esporte,  Cultura,  

Segurança pública,  Transporte e mobilidade e Controle social. 
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Já o eixo inclusão pela renda, que contém a diretriz estratégica objeto deste estudo, tem 

como objetivo direcionar a ação do Estado no sentido de conceber programas que 

melhorem o perfil da distribuição de renda da população, reduzam as diferenças 

regionais e combatam a concentração de terras, poder e oportunidades. 

 

Em uma análise feita no setor produtivo do Estado, de acordo com Sergipe (2007), foi 

identificado que o maior problema da economia de Sergipe é um crescimento sem 

equilíbrio, um crescimento não-orgânico, manifestado pela  concentração da renda, pela 

concentração das atividades econômicas e do emprego formal na Grande Aracaju e pela 

concentração excessiva do PIB em poucas atividades, ficando a agricultura como 

atividade residual. 

 

Ainda de acordo com a essa publicação, para corrigir esses desequilíbrios são 

necessárias as seguintes ações: fortalecer a agricultura e os serviços, especialmente o 

turismo; interiorizar os investimentos em infra-estrutura produtiva e social; criar um 

ambiente favorável aos negócios, estimulando a implantação de empreendimentos 

geradores de empregos de qualidade; articular as ações estaduais com as políticas 

nacionais de ciência e tecnologia, promovendo a inovação tecnológica do setor 

produtivo sergipano; ampliar o acesso a outros mercados por meio da promoção às 

exportações; pactuar com os territórios e os atores locais o plano de desenvolvimento 

específico de cada um deles, coordenando o conjunto em nível estadual. 

 

No Planejamento Estratégico 2007-2011 foram definidas três diretrizes para o eixo 

Inclusão pela Renda: 

 

Reconstrução e Ampliação do Sistema Viário, cujos desafios são:  Implantar um novo 

conceito de rodovias com segurança e qualidade; Reconstruir e ampliar a malha viária 

principal; Construir novas rodovias vicinais para escoamento da produção na área rural. 

 

Criação de Infraestrutura Ambiental e de Recursos Hídricos, tendo como desafios:  

Construir sistemas de aterros sanitários consorciados; Construir sistemas locais de 

esgotamento sanitário; Construir e recuperar sistemas de abastecimento de água; 

Revitalizar a Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe. 
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Desenvolvimento Territorial Participativo Sustentável, objeto desta investigação, 

cujos desafios são: Ampliar e conservar a infra-estrutura produtiva (estradas, portos, 

aeroportos, energia, comunicações e saneamento); Promover o desenvolvimento com 

base nas identidades dos territórios e na busca pela geração de ocupação e renda; 

Promover a competitividade dos arranjos produtivos locais, com implantação de 

distritos agroindustriais; Fomentar inovações tecnológicas; Garantir a preservação dos 

recursos naturais; Desenvolver a política de atração de investimento; Incentivar o 

desenvolvimento da atividade turística sustentável. 

 

6.2.1 – Programas da Diretriz Estratégica Desenvolvimento Territorial Participativo 

Sustentável 

 

Ainda de acordo com o Planejamento Estratégico 2007-2010, para atingimento dos 

desafios propostos seriam necessários dez programas de governo, a saber: 

 

1 - Promoção do Desenvolvimento Territorial Sustentável, cujo objetivo é definir e 

promover a Política de Desenvolvimento Sustentável de Sergipe, por meio da 

elaboração e execução do Plano de Desenvolvimento Territorial Participativo - PDTP. 

 

Linhas de Ação e Principais Projetos:  Elaborar e acompanhar a execução do Plano de 

Desenvolvimento Territorial Participativo; Articular e integrar os órgãos públicos e as 

políticas públicas voltadas ao desenvolvimento; Instalar o processo participativo na 

seleção de projetos prioritários; Formar rede estadual de planejamento e elaboração de 

projetos; Elevar a capacidade do estado na captação de recursos; Implantar sistema 

informatizado de monitoramento e avaliação do PDTP; Assessorar o Conselho Estadual 

de Desenvolvimento e implantar os Conselhos Territoriais de Desenvolvimento. 

 

2 - Agricultura Irrigada, tendo como objetivo promover projetos públicos de irrigação 

sustentáveis. 

 

Linhas de Ação e Principais Projetos: Expandir a área irrigada sob o enfoque de 

integração de cadeias e de desenvolvimento territorial; Enfocar a agricultura irrigada 



 77

como elemento estruturante da Reforma Agrária; Modernizar os sistemas produtivos 

sob irrigação, com foco nas demandas do mercado; Consolidar e recuperar projetos 

públicos de irrigação;  Integrar a irrigação com processos produtivos não-irrigados. 

 

3 - Fortalecimento de Cadeias Produtivas Agropecuárias, tendo como objetivo 

promover a dinamização, expansão e diversificação de cadeias produtivas da 

agropecuária estadual, visando à sustentabilidade das unidades produtivas e dos demais 

elos da cadeia. 

 

Linhas de Ação e Principais Projetos:  Recompor pomares cítricos degradados, expandir 

a citricultura e diversificar a fruticultura irrigada e de sequeiro; Expandir a cadeia da 

aqüicultura, pelo incentivo à carcinicultura e à piscicultura; Incentivar a dinamização da 

cadeia produtiva da bovinocultura leiteira; Incentivar a operação de unidades de 

beneficiamento e de processamento da produção agropecuária; Estruturar e implementar 

política de turismo rural. 

 

4 - Agricultura Familiar, cujo objetivo é apoiar os agricultores familiares, através de 

assistência técnica, pesquisa, apoio à comercialização e outros serviços de suporte à 

produção de produtos agrícolas e não-agrícolas. 

 

Linhas de Ação e Principais Projetos: Apoiar a agricultura familiar sob a visão de 

agronegócio, para inserção da produção no mercado; Estimular a diversificação da 

produção e a inserção da agricultura familiar em cadeias produtivas com maiores 

perspectivas de rentabilidade e de sustentabilidade; Estabelecer políticas integradas 

agrícolas e não-agrícolas, voltadas para a segurança alimentar e nutricional e garantia de 

emprego e renda; Incentivar a ampliação da oferta de produtos com baixo uso de 

agroquímicos e a produção agroecológica. 

 

5 - Sergipe Competitivo, tendo como objetivo promover a competitividade da base 

produtiva do estado e a atração de novos investimentos industriais e de serviços. 

 

Linhas de Ação e Principais Projetos:  Elaborar portfólio de oportunidades no campo da 

indústria, mineração, turismo, agronegócio, importação e exportação, e parcerias 

público-privadas; Captar novos empreendimentos através de road-shows, feiras, 
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workshops, rodadas de negócios, entre outras formas de promoção; Levantar 

informações através de pesquisa de campo nas empresas beneficiadas para avaliação 

dos resultados econômicos, visando a melhoria, ampliação e correção de distorções do 

PSDI; Revisar e atualizar o Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial - PSDI; 

Implementar uma Política de Uso do Poder de Compra ; Instalar e organizar Conselhos, 

Fóruns e Programa de Qualidade; Aumentar os recursos do Fundo de Aval;  Promover 

política de incentivo ao empreendedorismo; Implantar a Central Fácil (Rede Nacional 

para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios  - 

REDESIM);  Adaptar o estado à Lei Geral da Micro e Pequena Empresa;  Organizar 

APLs nos pólos regionais de desenvolvimento;  Implantar os Distritos Industriais 

Territoriais;  Fomentar parcerias, estudos e pesquisas dos recursos minerais e energias 

alternativas, atraindo novas empresas de extração, beneficiamento e industrialização;  

Capacitar agentes em comércio exterior para que possam atuar junto a empresas locais 

que desejem exportar produtos e/ou serviços; Viabilizar a utilização do Porto de Sergipe 

para atender às demandas de exportação/importação do setor produtivo;  Reativar a 

Comissão Estadual de Comércio Exterior para o desenvolvimento de ações estratégicas 

de fomento à exportação no estado. 

 

6 - Sergipe Inovador, tendo como objetivo fomentar o desenvolvimento científico, 

tecnológico e a inovação no setor produtivo. 

 

Linhas de Ação e Principais Projetos: Captar recursos através de parcerias com 

instituições de fomento;  Garantir a capitalização do Fundo Tecnológico - FUNTEC;  

Conceder bolsas DCR (Desenvolvimento Científico Regional), doutorado, mestrado e 

iniciação científica; Contratar pesquisa visando levantar as necessidades de suporte 

tecnológico às empresas; Atender às demandas do setor produtivo através do Instituto 

de Tecnologia e Pesquisa de Sergipe - ITPS e Fundação de Amparo à Pesquisa e à 

Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe - FAPITEC; Viabilizar Fundo de Capital de 

Risco através do Banco do Estado de Sergipe - BANESE;   Viabilizar a contratação de 

serviços de TI pelo Governo do Estado. 

 

7 - Competitividade do Turismo, cujo objetivo é promover o desenvolvimento e a 

competitividade da cadeia produtiva do turismo em Sergipe. 
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Linhas de Ação e Principais Projetos: Elaborar diagnóstico da cadeia produtiva do 

turismo no Estado de Sergipe; Elaborar e implementar Plano de Marketing Turístico;  

Promover o adensamento da cadeia produtiva do turismo de Sergipe; Implantação dos 

Distritos Turísticos; Consolidar os roteiros turísticos e divulgá-los junto às agências de 

receptivo; Oferecer apoio a empreendedores para geração de novos investimentos 

turísticos;  Diversificar a oferta turística, promovendo o turismo de eventos e negócios. 

 

8 - Desenvolvimento da Política Estadual de Transportes, tendo como objetivo 

definir e implementar a política estadual de transporte rodoviário de passageiros. 

 

Linhas de Ação e Principais Projetos: Atualizar o Projeto do Plano Diretor de 

Transportes e enviar para aprovação pelo Poder Legislativo; Promover discussão 

pública sobre o Plano Diretor de Transportes; Atualizar o regulamento, as normas e 

resoluções do serviço de transporte; Elaborar projeto básico e executivo do sistema de 

transportes e promover licitação; Implementar o Plano Diretor de Transportes. 

 

9 - Luz Para Todos, tendo como objetivo universalizar o acesso e o uso de energia 

elétrica, utilizando-a como vetor de desenvolvimento social e econômico. 

 

Linhas de Ação e Principais Projetos: Realizar levantamento das áreas sem acesso a 

energia elétrica; Analisar os projetos encaminhados pelas associações; Aprovar plano de 

ação estadual; Acompanhar a execução dos projetos junto às concessionárias. 

 

10 - Formação de Capital Social, cujo objetivo é fortalecer as organizações da 

sociedade civil, estimulando seu desenvolvimento institucional e sua capacidade de 

auto-sustentação. 

 

Linhas de Ação e Principais Projetos: Apoiar projetos de infra-estrutura básica, 

produtivos, sociais e ambientais nas pequenas comunidades; Implementar o Programa 

Nacional do Crédito Fundiário – acesso à terra, em parceria com o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário  - MDA e Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária  - INCRA; Elaborar projetos de Economia Solidária e Pequenos Negócios; 

Promover ações socioambientais integradas aos projetos elaborados; Promover 

capacitação institucional das comunidades e movimentos sociais; Implantar banco de 
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dados socioeconômicos de comunidades assistidas; Promover a difusão de tecnologia e 

a inclusão digital das comunidades assistidas; Sensibilizar e mobilizar as comunidades 

assistidas para o processo de desenvolvimento sustentável. 

 

Além desses programas definidos no Planejamento Estratégico, foram acrescidos 

quando da elaboração do PPA 2008-2011 os seguintes programas: 

 

11 - Crédito Fundiário, cujo objetivo é implementar a política agrária, visando à 

democratização e otimização do uso da terra no Estado. 

 

Linhas de Ação e Principais Projetos: Assistência Geral as Áreas de Intervenção do 

Projeto de Crédito Fundiário; Implantar projetos produtivos nos assentamentos 

sergipanos; Aquisição de imóveis rurais para assentamento de produtores rurais. 

 

12 - Desenvolvimento Sustentável do Semiárido Sergipano, tendo como objetivo 

ampliar a base produtiva no semiárido sergipano, através de parcerias, principalmente 

internacionais, que visam a modernização e gestão da estrutura institucional e o 

fortalecimento do capital social e cultural do semiárido sergipano. 

 

Linhas de Ação e Principais Projetos: Aumentar a eficiência dos sistemas de irrigação, 

concorrendo para o incremento da produção e da produtividade das culturas e para o 

incremento da renda dos agricultores assentados no perímetro irrigado; Promover a 

organização dos produtores e apoiar projetos produtivos e serviços, com vista à sua 

inserção no mercado e à melhoria da sustentabilidade das explorações. 

 

13 - Defesa Sanitária, cujo objetivo é promover a vigilância, controle e inspeção de 

animais e vegetais, monitorar e controlar pragas, inventariar populações animais e 

vegetais e realizar campanhas educativas de conscientização. 

 

Linhas de Ação e Principais Projetos: Defesa Sanitária Vegetal; Defesa Sanitária 

Animal, tendo como finalidade promover a prevenção e manutenção da sanidade da 

população animal. 
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14 - Pesquisa Agropecuária. Objetivo:  promover a geração, adaptação e difusão de 

tecnologias, visando a subsidiar o pequeno produtor quanto a validação de tecnologias 

apropriadas às explorações agropecuárias desenvolvidas no Estado. 

 

Linhas de Ação e Principais Projetos: Promover a Geração e Difusão de Tecnologias, 

com a finalidade de levar soluções ao agricultor capaz de agregar valor, tornando seus 

produtos cada vez mais competitivos, seja através da melhor produtividade, da 

viabilidade econômica ou da sanidade. 

 

15 - Distribuição de Gás Natural, tendo como objetivo ampliar e interiorizar o acesso 

da população aos serviços de distribuição de Gás Natural iniciando ações de 

interiorização através de instalação de postos de Gás Natural Veicular. 

 

Linhas de Ação e Principais Projetos: Promover a distribuição de Gás Natural no 

Estado, com  finalidade de alcançar 100% da previsão de implantação de postos de 

GNV até 2011 e expansão de rede de distribuição na Grande Aracaju. 

 

16 - Satisfação do Turista, cujo objetivo é  melhorar a qualidade do produto turístico 

sergipano. 

 

Linhas de Ação e Principais Projetos: Urbanização de Orlas Marítimas e Fluviais; 

Revitalização da Orla de Atalaia e da  Rodovia José Sarney, em Aracaju; Urbanização 

da Orla da Atalaia Nova,  na Barra dos Coqueiros; Implantação de Centros Territoriais 

de Atenção ao Turista; Implementação do Projeto de Sinalização Turística de Rotas 

Priorizadas. 

 

17 - Economia Solidária em Desenvolvimento, tendo como objetivo: Implantar e 

desenvolver a o Programa de Economia Solidária no estado de Sergipe. 

 

Linhas de Ação e Principais Projetos: Qualificação de Empreendedores Solidários;  

Formação de Gestores Públicos em Economia Solidária;  Realização de Feiras de 

Economia Solidária. 
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18 - Fomento ao Transporte Hidroviário, Marítimo e Ferroviário. Objetivo: 

Oferecer um eficiente serviço de transporte hidroviário de passageiros e veículos, 

ampliar a utilização dos serviços portuários e revitalizar trechos ferroviários no Estado. 

 

Linhas de Ação e Principais Projetos: Resgate do Transporte Ferroviário de Passageiros; 

Manutenção dos Serviços de Transporte Hidroviário no Estado; Integração da Rede 

Ferroviária ao Porto de Sergipe 

 

Em 2008, por conta da publicação da Lei nº 6.520 de 03 de dezembro de 2008, houve o 

acréscimo de mais um programa de governo na Diretriz Estratégica em estudo. O 

programa foi incluído na análise inicial, já que passou a fazer parte do PPA antes da 

revisão ocorrida em 2009. 

 

19 - Sergipe Cidades  

Objetivo: Implantar projetos de estruturação urbana e rural, de desenvolvimento social e 

econômico e de fortalecimento institucional dos Municípios e do Governo de Sergipe, 

interiorizando a promoção social e o desenvolvimento sustentável participativo. 

 

Linhas de Ação e Principais Projetos: Construções de Matadouros Frigoríficos, de 

Centros Empresariais Integrados, de Centros Vocacionais Tecnológicos, de Mercados 

Territoriais, de Mercados locais e de Escolas Profissionalizantes. 

 

20 - Desenvolvimento Integrado do Alto Sertão e Baixo São Francisco Sergipanos 

(Programa incluído no PPA pela Lei 6.811 de 10/12/2009 – Lei de Revisão do PPA) 

 

Objetivo: Fortalecer as cadeias produtivas prioritárias dos Territórios. 

 

Linhas de Ação e Principais Projetos: Implantação de Sistemas de Irrigação; 

Implantação de Unidade de Extração de Óleos Vegetais; Implantação de Unidade de 

Beneficiamento de Pescado;  

 

O inventário com os programas acima listados e suas ações, indicadores e demais 

atributos, encontram-se no anexo I desta investigação. 
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O quadro 2, a seguir, apresenta a relação de programas de governo da Diretriz 

Estratégica Desenvolvimento Territorial Participativo Sustentável, com os respectivos 

códigos. 

Quadro 2 - Relação de Programas da Diretriz Estratégica 08 
COD NOME DO PROGRAMA 
0041 Promoção do Desenvolvimento Territorial Sustentável 
0043 Luz Para Todos 
0046 Sergipe Cidades 
0050 Desenvolvimento Integrado do Alto Sertão e Baixo São Francisco Sergipanos 
0061 Crédito Fundiário 
0062 Combate à Pobreza Rural 
0106 Desenvolvimento Sustentável do Semiárido Sergipano 
0107 Fortalecimento de Cadeias Produtivas Agropecuárias 
0109 Agricultura Familiar 
0110 Agricultura Irrigada 
0121 Defesa Sanitária 
0122 Pesquisa Agropecuária 
0166 Sergipe Competitivo 
0167 Sergipe Inovador 
0298 Distribuição de Gás Natural 
0427 Satisfação do Turista 
0429 Desenvolvimento do Turismo de Sergipe - PRODETUR/SE 
0440 Economia Solidária em Desenvolvimento 
0451 Fomento ao Transporte Hidroviário, Marítimo e Ferroviário 
0454 Desenvolvimento da Política Estadual de Transportes 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Para análise da concepção dos programas foram utilizados 11 quesitos, aplicados a cada 

um dos programas da Diretriz Estratégica Desenvolvimento Territorial Participativo 

Sustentável, cujos resultados estão sintetizados a seguir 

 

6.2.2 - Definição do Objetivo do Programa em relação ao Problema/Oportunidade 

 

De acordo com a literatura aqui apresentada, problema é uma situação indesejável 

declarada por uma autoridade como evitável ou uma necessidade não atendida, 

identificada na sociedade.  

 

De um modo geral os problemas foram bem relacionados aos objetivos do programa. 

Como exemplo de um simples e bom relacionamento pode-se utilizar o programa Luz 

para todos, cujo objetivo foi “Universalizar o acesso e o uso de energia elétrica em 
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Sergipe”, que se propôs a resolver o seguinte problema: “Parcela da população de 

Sergipe não tem acesso à energia elétrica.” Também pode ser considerada uma boa 

associação a que apresentou o programa Agricultura Familiar. O objetivo proposto foi 

“Promover a agricultura familiar, de caráter sustentável, com a expansão do 

agronegócio, visando a inclusão social e o bem-estar da sociedade”, propondo-se a 

resolver o seguinte problema: “Degradação ambiental em função do uso de tecnologias 

inadequadas à sustentabilidade dos recursos naturais e da biodiversidade; Insegurança 

alimentar; Baixa oferta de produtos diferenciados no mercado; Agricultores familiares 

excluídos” 

 

Por outro lado, o programa Economia Solidária em Desenvolvimento apresentou o 

seguinte objetivo: “Implantar e desenvolver a o Programa de Economia Solidária no 

estado de Sergipe”, cuja proposta foi de resolver o seguinte problema: “A economia 

solidária não possui uma política pública estadual de apoio aos seus problemas mais 

eminentes tais como: acesso ao crédito, apoio ao escoamento da produção, comercio 

justo, consumo ético e qualificação profissional nas áreas de cooperativismo, 

associativismo, qualidade dos produtos entre outros. Pretende-se, também, com esse 

programa ampliar o número de empreendimentos solidários no Estado”. Ora, como 

pode um objetivo de um programa ser a sua própria implementação? Por isso tal 

relacionamento entre objetivo e problema foi classificado como inexistente. 

 

O resultado geral para o relacionamento entre objetivo e problema foi: dos 19 

programas propostos 13 tiveram essa associação plenamente relacionada, o que 

corresponde a 68,4% do total, enquanto que os 31,6% restantes estavam regularmente 

relacionados ou sem relação. 

 

Se for feita uma avaliação mais qualitativa, pode-se verificar que não obstante haver 

uma boa relação entre objetivos e problemas, houve certa dificuldade na formulação 

destes. Em outras palavras, uma boa associação entre objetivo e problema não significa 

necessariamente que estes atributos estejam bem definidos. Vejamos um exemplo. O 

programa Fortalecimento de Cadeias Produtivas Agropecuárias foi concebido para 

resolver o seguinte problema” Necessidade de recuperar capacidade operacional de 

mini-agroindústrias; Falta de organização dos atores sociais envolvidos; Falta de 

capacitação em gestão; Falta de política de crédito; Falta de incentivo ao beneficiamento 



 

e às indústrias de suporte; 

isso, definiu-se o seguinte objetivo: “

cadeias produtivas agrícolas, com qualidade e competitividade de forma sustentável

Não se pode negar que  este objetivo está bem relacionado ao problema

porém estes não estão bem definidos. A carências relatadas nos problemas são as causas 

deles e não eles. Assim, fez

identificação dos problemas.

 

 

O gráfico 3, a seguir, 

problema/oportunidade que motivou a criação dos programas.

 
Gráfico 3 –Definição do Objetivo em relação ao Problema/Oportunidade

Fonte: Elaboração própria 
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clara ao dizer que é preciso especificar o(s) segmento(s) da sociedade ao(s) qual(is) o 

programa se destina e que se beneficia(m) direta e legitimamente com sua execução. 

Resulta daí que mais da metade dos programas tiveram dificuldades nessa identificação. 

 

Como exemplos de uma adequada definição do público-alvo pode-se citar o programa 

Luz para Todos, que identificou como público alvo a parcela da população sem acesso a 

energia elétrica, supondo-se que ele esteja identificada pelo diagnóstico feito quando da 

definição do programa. Na mesma linha, o programa Agricultura Familiar, que definiu 

como público-alvo o agricultor familiar, cujo conceito consta da Lei nº 11.326, de 24 de 

julho de 2006, teve esse quesito classificado como ótimo. 

 

Por outro lado, o programa Promoção do Desenvolvimento Territorial Sustentável, cujo 

objetivo definido foi “definir e promover a Política de Desenvolvimento Sustentável de 

Sergipe, por meio da implementação e acompanhamento do Plano de Desenvolvimento 

Territorial Participativo de Sergipe”, teve classificado como público-alvo toda a 

população de Sergipe. Indiretamente isso pode até ser verdadeiro, mas pela metodologia 

estudada foi visto ser necessária a definição dos setores da sociedade que serão 

beneficiados com o programa, o que não foi feito. Por isso a caracterização do público-

alvo para este caso foi classificada como ruim. 

 

Já o programa Sergipe Competitivo, que teve o seu objetivo definido como “promover o 

desenvolvimento econômico sustentável do Estado, através do crescimento do setor 

produtivo nas dimensões empresarial, estrutural e sistêmica”, teve definido como 

público-alvo os empreendimentos produtivos do Estado de Sergipe. Difícil imaginar um 

programa que alcance todos os empreendimentos produtivos do Estado. São todos os 

formais e informais? Seriam as micros, pequenas, médias e grandes empresas? Essa 

indefinição quanto aos empreendimentos aproveitados pelo programa fez com que sua 

classificação quanto à caracterização do público-alvo fosse ruim. 

 

 

No gráfico 4, a seguir, estão os dados apurados. 

 

Gráfico 4 –Caracterização do Público-Alvo 



 

Fonte: Elaboração própria 
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regular. O Gráfico 5, a seguir

 

Gráfico 5 –Dimensionamento do Público

Fonte: Elaboração própria 
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O programa Sergipe Competitivo também pode ser utilizado como exemplo de 

dimensionamento ruim do público alvo, já que não há como determinar a parcela das 

empresas que será atingida pelo programa. Já o programa Distribuição de Gás Natural, 

cujo objetivo definido foi o de “ampliar e interiorizar o acesso da população aos 

serviços de distribuição de Gás Natural iniciando ações de interiorização através de 

instalação de postos de Gás Natural Veicular” teve definido como público-alvo o 

interior do Estado de Sergipe. Ora, para um programa dessa natureza é esperado que se 

tenha definida qual a parcela da população e/ou dos empreendimentos produtivos que 

serão beneficiados. Por isso, considerou-se que o p público-alvo está mal dimensionado. 

 

Foram bem classificados neste item os programas Desenvolvimento da Política Estadual 

de Transporte e Formação de Capital Social. O primeiro, por ser um programa definidor 

de políticas, é de se esperar que tenha um púbico-alvo menos específico. No caso, foi 

definido como sendo “todos os usuários do sistema de transporte intermunicipal do 

Estado de Sergipe”, que além de estar bem dimensionado está bem caracterizado. O 

segundo foi muito preciso não só no dimensionamento, como também na caracterização 

do público alvo, senão vejamos: “Comunidades rurais, através de associações 

comunitárias, residentes em área rural e em sede municipais com menos de 7.500 

habitantes em 71 municípios do Estado. Excetua-se a grande Aracaju (Aracaju, Barra 

dos Coqueiros, N. S. do Socorro e São Cristóvão). Certamente esse delineamento do 

público-alvo foi conseguido através de algum tipo de diagnóstico da situação da 

população rural do Estado. 

 

6.2.5 - Regionalização  

 

Este é um item de relativa facilidade de determinação pelos elaboradores dos 

programas. Porém, o que se constatou é que várias ações tinham metas físicas e 

financeiras determinadas, mas os formuladores não sabiam onde seriam realizadas, por 

isso optaram por não territorializar, com isso 42,1% dos programas tiveram 

classificação regular ou ruim. Cabe salientar que nem todas as ações classificadas 

territorialmente como “Estado de Sergipe” foram anotadas como ruim ou regular, já que 

várias delas realmente têm abrangência estadual, assim a deficiência na classificação 



 

refere-se somente àqueles casos que o órgão poderia ter territorializado as ações e não o 

fez. 
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6.2.6 - Pertinência das ações 

 

Em relação a este quesito o que se busca é identificar se as ações são apropriadas para 

atingir os objetivos propostos. Mais uma vez a análise se deu sobre os objetivos dos 

programas, que como se viu estão bem vinculados aos problemas. Constatou-se que 

57.9% dos programas obtiveram classificação boa ou ótima, o que significa dizer que as 

ações propostas, se levadas a termo, contribuem de forma efetiva para atingir o objetivo 

proposto. De outro lado, 42,1% das ações não contribuem ou contribuem pouco para o 

atingimento do objetivo proposto, o que é algo bastante significativo, já que, neste caso, 

todo esse recurso estaria sendo mal empregado, já que poderiam ser canalizados para 

ações que verdadeiramente contribuam para aproveitar oportunidades ou resolver 

problemas identificados na sociedade. 

 

Conforme visto, a pertinência das ações pode ser mensurada em função da relação das 

ações frente ao objetivo do programa e aos problemas a enfrentar. O programa 

Desenvolvimento da Política Estadual de Transporte apresenta como objetivo “Definir e 

implementar a política estadual do transporte rodoviário de passageiros”. Para isso 

foram propostas as seguintes ações: Elaboração do Plano Diretor de Transporte 

Rodoviário Intermunicipal de Passageiros; Licitação do Serviço de Transporte 

Intermunicipal de Passageiros; Racionalização do Uso de Terminais Rodoviários no 

Estado e; Construção de Abrigos em Pontos de Parada do Transporte Intermunicipal. 

Ora, em sendo o objetivo “definir e implantar políticas de transporte” e o problema 

“falta de diretrizes e marco institucional regulatório para o transporte rodoviário de 

passageiros, tendo como conseqüência a prestação do serviço de forma clandestina, 

irregular e insegura”, tais ações propostas são impertinentes, o que fez com que a 

classificação deste quesito para este programa fosse ruim. 

 

Como exemplo de ações pertinentes pode-se citar o programa Sergipe Inovador, cujo 

objetivo definido foi “Fomentar o desenvolvimento de pesquisa e inovação tecnológica, 

com ênfase no setor produtivo”. Eis algumas ações propostas, que certamente 

contribuirão para o atingimento do objetivo determinado, caso sejam efetivadas: 

Incremento à Pesquisa Tecnológica; Concessão de Bolsas de Iniciação Científica Júnior; 

Apoio a Realização de Eventos Científicos e Tecnológicos; Apoio a Publicações 

Científicas e Tecnológicas, dentre outras. 



 

 

O gráfico 7, a seguir, ilustra

propostos pelos programas.

 
Gráfico 7 –Pertinência das 

Fonte: Elaboração própria 
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programas “Pesquisa Agropecuária” e “Distribuição de Gás Natural”, ambos com 

somente uma ação cada e o programa “Defesa Sanitária”, com apenas duas ações.

 

Dadas as explicações acima, pode

suficiência boa ou ótima apenas 15,5% dos programas, enquanto que 84,5% dos 

programas tem ações insuficientes para atingir seus objetivos. O gráfico

ilustra melhor esses dados. 

 
Gráfico 8 –Suficiência das Ações

Fonte: Elaboração própria 
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Gráfico 9 –Suficiência das Metas Físicas

Fonte: Elaboração própria 
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Os problemas mais comuns encontrados na definição dos indicadores foram: insistência 

dos órgãos utilizarem apenas indicadores de produtos que não conseguem captar os 

efeitos ou resultados dos programas; utilização de indicadores sintéticos que não 

passíveis de medição do impacto de determinado programa sobre ele; indicadores sem 

índice mais recente e/ou esperado, ou com eles iguais ou ainda ausentes. 

 

Dadas a dificuldade de se encontrar indicadores adequados e a importância destes para 

uma boa avaliação dos programas, optou-se por analisar a adequabilidade de todos os 

programas da Diretriz Estratégica em apreço, de forma a enriquecer a discussão em 

torno do tema. 

 

O programa 0041 –Promoção do Desenvolvimento Territorial Sustentável, cujo objetivo 

é  definir e promover a Política de Desenvolvimento Sustentável de Sergipe, por meio 

da implementação e acompanhamento do Plano de Desenvolvimento Territorial 

Participativo de Sergipe, teve três indicadores eleitos: 1 – Territórios com Projetos de 

Desenvolvimento Territorial Implantados, 2 – Conselhos Territoriais Criados e 3 –

Demandas Territoriais Executadas. 

 

Todos os indicadores definidos são de produto, ou seja, delimitam o que será entregue a 

sociedade ao final da execução do programa. Entretanto, o que o objetivo propõe é a 

implantação de um plano de desenvolvimento territorial do estado e os indicadores não 

mensuram isso. Além do mais, mesmo que houvesse uma relação entre os indicadores e 

o objetivo, o fato de ter os oito territórios com projetos de Desenvolvimento Territorial 

implantados, oito Conselhos Territoriais criados e oito demandas territoriais executadas, 

não garantiria a boa execução da política pública. Por esses motivos os indicadores 

foram classificados como ruins. 

 

O programa 0043 – Luz para Todos, cujo objetivo definido foi Universalizar o acesso e 

o uso de energia elétrica em Sergipe teve como indicador: Índice de Ligações 

Realizadas,cuja fórmula de cálculo é: (Nº de Ligações Realizadas /Nº de Ligações 

Previstas)*100. 

 

Para um indicador construído dessa forma, basta prever poucas ligações que o índice 

seria facilmente atingido. Suponha que sejam previstas 10 ligações, ao fazê-las o índice 
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seria 100%, mesmo que a demanda fosse de 1000 ligações, por exemplo. O correto para 

esse indicador seria nº de ligações realizadas/nº de ligações necessárias para atingir o 

objetivo proposto, que é universalizar o acesso à energia elétrica. Daí advém a 

classificação desse indicador como regular. 

 

O programa 0046 –Sergipe Cidades tem como objetivo Implantar projetos de 

estruturação urbana e rural, de desenvolvimento social e econômico e de 

fortalecimento institucional dos Municípios e do Governo de Sergipe, interiorizando a 

promoção social e o desenvolvimento sustentável participativo. O indicador idealizado 

foi Número de Projetos Realizados e o índice esperado foi 176 projetos implantados. 

 

Mais uma vez trata-se de um indicador de produto. Entretanto, a implantação de 176 

projetos não nos permite mensurar se haverá ou não a promoção social e o 

desenvolvimento participativo do Estado de Sergipe. Além do mais, a dimensão desses 

projetos pode ser a mais variada possível, demandando tempo e recursos bastante 

diversos. Ademais, esse quantitativo de projetos a serem implantados já estão diluídos 

nas ações previstas, ou seja, o número que aparece no indicador é o somatório de todos 

os projetos que compõem o programa. Em outras palavras, se todas as ações forem 

efetivadas, o indicador será 100% atingido, mas isso não garante o atingimento do 

objetivo. Diante desses fatos, o indicador foi classificado como regular. 

 

Na realidade, o Sergipe Cidades está para Sergipe assim como o PAC está para o 

governo federal. Tratam-se de programas compostos por um grande número de obras 

prioritárias para as duas unidades federativas. Ambos os programas tem prioridade na 

alocação de recursos e tem alto índice de realização financeira, como já foi demonstrado 

para o caso do PAC e será em breve vislumbrado o resultado da aplicação de recursos 

do Sergipe Cidades. 

 

O programa 0061 – Crédito Fundiário teve como objetivo definido implementar a 

política agrária, visando à democratização e otimização do uso da terra no Estado. 

Para mensurar o grau de atingimento deste objetivo foram escolhidos como indicadores: 

1 – Famílias assentadas e 2 – Assentamentos Apoiados, cujos índices esperados são, 

respectivamente, 2.400 e 150 unidades. 
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O resultado de uma política agrária não pode ser só assentar famílias, mas também 

prestar apoio a elas. Nesse sentido, os indicadores se complementam, de modo a não só 

garantir terra, mas condições de permanência ao trabalhador assentado. Porém apoiar 

assentamentos é uma tanto quanto vago, por isso esses foram qualificados como bons. 

 

Em relação ao programa 0062 - Formação de Capital Social (Denominação alterada 

para “Combate à Pobreza Rural” pela Lei nº 6.520de 03 de dezembro de 2008), que tem 

o objetivo de fortalecer as organizações da sociedade civil, estimulando seu 

desenvolvimento institucional e sua capacidade de auto-sustentação, possui os 

seguintes indicadores: 1 – Comunidades atendidas, 2 – Famílias atendidas, 3 – Número 

de projetos financiados. 

 

As ações do programa estão voltadas para a implantação de projetos de infraestrutura, 

capacitação e gestão. O público-alvo, conforme já visto, foi bem determinado e os 

indicadores, apesar de serem de produtos, atendem satisfatoriamente ao objetivo 

proposto. Os indicadores deveriam caminhar no sentido de permitir avaliar a qualidade 

do atendimento prestado pelo programa às famílias e às comunidades e ao resultado dos 

projetos financiados, porém definir indicadores com este perfil seria muito difícil, daí a 

classificação do conjunto de indicadores deste programa como boa.  

 

O programa 0106 – Desenvolvimento Sustentável do Semiárido Sergipano, cujo 

objetivo é ampliar a base produtiva no semiárido sergipano, através de parcerias, 

principalmente internacionais, que visam a modernização e gestão da estrutura 

institucional e o fortalecimento do capital social e cultural do semiárido sergipano, 

apresentou cinco indicadores, a saber: 1 – Estradas para escoamento da Produção 

Implantada, 2 – Gestão Pública Fortalecida e Modernizada, 3 – Rede Elétrica para 

Apoio a Produção Implantada, 4 – Agricultura de Sequeiro Articulada com Agricultura 

Irrigada Incorporada, 5 – Agricultura Irrigada Incorporada. 

 

Todos os cinco indicadores são de produto, sendo dois deles de fácil entendimento, que 

seriam quilômetros de estrada e rede elétrica implantados, que são os produtos dos 

indicadores 1 e 3, respectivamente. Quanto aos produtos dos demais indicadores fica 

difícil a sua interpretação. O pode ser considerada uma Gestão Pública Fortalecida e 



 97

Modernizada?  Ou então uma Agricultura de Sequeiro Articulada com Agricultura 

Irrigada Incorporada? Ou ainda uma Agricultura Irrigada Incorporada? 

 

Além disso, os indicadores não demonstram ter relação com o objetivo proposto. 

Construir estradas para escoamento ou implantar rede elétrica são ações importantes 

para o desenvolvimento do semiárido e fundamentais quando se amplia a base 

produtiva, mas não são indicadas para mensurar o grau de atingimento do objetivo 

proposto. Desta forma, o conjunto de indicadores associados ao programa 0106 está 

ruim.  

 

Um programa que teve o conjunto de indicadores classificados como bom foi o 0107 –

Fortalecimento de Cadeias Produtivas Agropecuárias, que tem como objetivo promover 

ações de apoio ao desenvolvimento de cadeias produtivas agrícolas, com qualidade e 

competitividade de forma sustentável. Os indicadores eleitos foram: 1 – Cadeias 

Produtivas Estruturadas em Bases Sustentáveis, 2 – Pequenas agroindústrias 

reestruturadas e em operação, 3 – Incremento da Produção Aquícola e 4 – Incremento 

da Produção da Pesca Artesanal. 

 

O primeiro indicador é de produto, porém este é de difícil mensuração. O segundo 

também é de produto e apropriado para ajudar a mensurar se o objetivo proposto foi 

atingido. Os indicadores 3 e 4 são do tipo analítico, representados por uma porcentagem 

e são adequados auxiliar na apuração dos resultados do programa em apreço. 

 

O programa 0109 – Agricultura Familiar tem o objetivo de promover a agricultura 

familiar, de caráter sustentável, com a expansão do agronegócio, visando a inclusão 

social e o bem-estar da sociedade. Os indicadores escolhidos são: 1 – Famílias 

Orientadas em Processo de Produção Agroecológicos, 2 – Unidade de Produção 

Familiar incorporada pelo Crédito Fundiário e Reforma, 3 – Agricultores Familiares 

Atendidos pela ATER - Ações de Acompanhamento Técnico e Extensão Rural. 

 

Ações de orientação são importantes para o agricultor e os indicadores 1 e 3 deste 

procuram refletir os resultados deste tipo de ação. Entretanto, orientar não garante 

aprendizado. Desta forma, esses indicadores deveriam mensurar o resultado dessas 

orientações e não a quantidade de orientações realizadas. Já o indicador de nº 2 é de 
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produto e procura mensurar a quantidade de unidades de produção familiares 

incorporadas pelo crédito fundiária, o que pode significar muito ou pouco, não tem 

como saber,  em termos de contribuição para atingimento do objetivo proposto para o 

programa. Em função disso, a adequabilidade dos indicadores para mensuração da 

eficiência do programa é regular. 

Também na área agrícola, tal qual o anterior, o programa 0110 – Agricultura Irrigada 

tem como objetivo  expandir a área irrigada, modernizar sistemas de irrigação 

existentes, fortalecer cadeias produtivas e consolidar a atividade produtiva irrigada, 

para garantir o incremento da produção e geração de emprego e renda e elegeu os 

seguintes indicadores: 1 – Área Irrigada Incorporada pela Iniciativa Privada,  2 – 

Perímetro Irrigado Público Emancipado, 3 – Área Incorporada à Agricultura Irrigada 

Pública e 4 – Perímetro Recuperado. 

 

Dois dos indicadores o 1º e o 3º trazem como índices esperados os mesmos valores dos 

índices mais recentes, ou seja, não se propõem a incorporar área alguma. Já os dois 

indicadores de produto restantes são adequados para mensurar a expansão da área 

irrigada e modernização dos sistemas de irrigação existentes, respectivamente. Como 

acreditamos ter havido um equívoco na definição dos índices mais recentes e esperados 

dos indicadores 1 e 3, consideramos estes indicadores como sendo bons para a 

mensuração da eficiência do programa. Quanto ao provável incremento da produção e 

elevação da renda da população, os indicadores propostos não permitem mensuração. 

Desta forma, o conjunto de indicadores propostos pelo programa é regularmente 

adequado para mensurar a eficiência do programa. 

 

Promover a vigilância, controle e inspeção de animais e vegetais, monitorar e 

controlar pragas, inventariar populações animais e vegetais e realizar campanhas 

educativas de conscientização é o objetivo do programa 0121 – Defesa Sanitária, que 

teve como indicadores eleitos os seguintes: 1 – Propriedades sob monitoramento de 

Pragas e Doenças e 2 – Rebanho assistido. 

 

Os indicares procuram espelhar os resultados das duas ações propostas pelo programa, 

uma de defesa sanitária vegetal, mensurada pelo primeiro indicador e outra de defesa 

sanitária animal, mensurada pelo segundo indicador. Ambos os indicadores propostos 

são de produto e refletem diretamente a ação do Estado sobre o setor agropecuário. 
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Entretanto, nenhum dos dois indicadores conseguem retratar o resultados dessas ações 

do governo e procuram apenas mensurar se houve ou não intervenção estatal no sentido 

de garantir a sanidade animal e vegetal dos produtos agrícolas consumidos no Estado. 

Entretanto estão perfeitamente coerentes com o objetivo e foram qualificados, em seu 

conjunto, como ótimos.  

O programa 0122 – Pesquisa Agropecuária, composto por apenas uma única ação, cujo 

objetivo é o de promover a geração, adaptação e difusão de tecnologias, visando a 

subsidiar o pequeno produtor quanto a validação de tecnologias apropriadas às 

explorações agropecuárias desenvolvidas no Estado, tem como indicador a “taxa de 

incremento anual de produtores assistidos”. 

 

Trata-se de um indicador analítico, mensurado por um percentual, apesar de constar taxa 

no seu título. A fórmula de cálculo é “percentual de incremento anual com relação ao 

universo de 100.000 agricultores”. A unidade de medida definida foi percentual, mas na 

verdade a relação proposta é uma taxa, na proporção de 1/10.000. Não só pelo equívoco 

na unidade de medida, mas também pela falta de relação entre o indicador e o objetivo 

do programa, foi considerada ruim a adequação do indicador proposto para medir a 

eficiência do programa. 

 

Promover o desenvolvimento econômico sustentável do Estado, através do crescimento 

do setor produtivo nas dimensões empresarial, estrutural e sistêmica é o objetivo do 

programa 166 – Sergipe Competitivo 

 

Os sete indicadores propostos são: 1 – Empregos formais, 2 – Saldo da Balança 

Comercial, 3 – Empresas formais constituídas, 4 – Empresas incentivadas pelo PSDI, 5 

– Volume de Exportações, 6 – Arranjos Produtivos Locais e 7 – Evolução do Produto 

Interno Bruto – PIB. 

 

Pelos indicadores propostos pode ver que são enormes as expectativas em torno dos 

resultados a serem alcançados pelo programa, pois afetam diretamente a economia 

estadual. São indicadores de produtos os de nº 1, 3, 4, 5 e 6. O saldo da balança 

comercial pode ser considerado um indicador de resultado e o PIB é um bom exemplo 

de um indicador sintético. 
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Os indicadores propostos estão relacionados ao objetivo proposto, porém não é possível 

avaliar a real contribuição do programa sobre eles. Dentre os indicadores propostos, 

apenas os de nº 4 e 5 podem com alguma precisão serem associados à ação do 

programa. Quanto aos demais, uma séries de fatores externos ao programa podem 

interferir na sua variação e por isso não são adequados para esta finalidade. Destarte, 

mesmo sendo indicadores consagrados os aqui propostos, não há como mensurar a 

contribuição deste programa para a sua alteração. 

 

O programa 0167 – Sergipe Inovador tem por objetivo fomentar o desenvolvimento de 

pesquisa e inovação tecnológica, com ênfase no setor produtivo. Para mensurar seus 

resultados, foram eleitos os seguintes indicadores: 1 – Número de verificações 

metrológicas, 2 – Recursos financeiros aplicados no fomento à CT&I, 3 – Número de 

laboratórios acreditados, 4 – Bolsas Concedidas e 5 – Empresas instaladas no 

Sergipetec. 

 

Todos são indicadores de produto. O primeiro deles não tem qualquer relação com o 

objetivo proposto, diferentemente dos de nos 2, 3 e 4, que guardam estreita relação com 

este. Em relação ao indicador 5, o índice de referência mais recente informa que há 11 

empresas instaladas no Sergipetec e que após a implantação do programa o desejo é que 

haja apenas cinco empresas ali instaladas.  

 

De um modo geral considerou-se que há uma relação entre o conjunto de  indicadores e 

o objetivo do programa,  embora os dois problemas relacionados. Acreditando que o 

esperado em relação ao número de empresas instaladas no Sergipetec seja o aumento de 

cinco unidades, passando para 16 empresas, foi que classificamos os indicadores, em 

seu conjunto, como bons para medir a eficiência do programa. 

 

Ampliar e Interiorizar o acesso da população aos serviços de distribuição de Gás 

Natural iniciando ações de interiorização através de instalação de postos de Gás 

Natural Veicular é o objetivo proposto pelo programa 0298 – Distribuição de Gás 

Natural, que tem como Indicadores: 1 – Rede de distribuição de Gás Natural e 2 – 

Número de Cidades atendidas com Gás Natural Veicular. 
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O primeiro indicador tem índice mais recente igual ao esperado, portanto não pretende 

ampliar a rede de distribuição de gás. Já o segundo se propõe a aumentar a quantidade 

de municípios atendidos de com gás veicular de 6 para 10. 

 

Considerando que houve falha na quantificação do indicador nº 1, já que não faz sentido 

propor aumento zero para a rede de distribuição de gás natural, o conjunto de 

indicadores está perfeitamente coerente com o objetivo proposto, portanto ótimos. 

 

O programa 0427 – Satisfação do Turista tem como objetivo  melhorar a qualidade do 

produto turístico sergipano. Para mensurar a eficiência do programa foram escolhidos 

os seguintes indicadores: 1 – Quilômetros de estradas com manutenção realizada e 2 – 

Empregados do Setor Turísticos Treinados. 

 

Ambos os indicadores são de produto e tem pouca relação com o objetivo proposto pelo 

programa. Estradas com má conservação tendem a afastar o turista, mas não há 

evidências que boas estradas atraiam o turista per si. Em relação ao treinamento , há sim 

evidências que empregados bem capacitados contribuem para a permanência e retorno 

do turista, porém somente realizar cursos não resolve o problema de capacitação. Além 

disso, não foram  propostos índices para esses indicadores, o que torna sua relação com 

o objetivo ruim. 

 

Promover o desenvolvimento sustentável do turismo em Sergipe, através do aumento da 

competitividade dos produtos turísticos é o objetivo proposto para o programa 0429 –

Competitividade do Turismo, cujos indicadores são: 1 – Diagnóstico da cadeia da 

cadeia produtiva do turismo elaborada, 2 – Empreendimentos turísticos, 3 – Avaliações 

semestrais realizadas e 4 – Eventos Turístico Captados. 

 

Todos os quatro indicadores de produto estão com os índices mais recente e esperado 

zerados, ou seja, o elaborador não sabia como mensurar a eficiência do programa. Não 

obstante a este fato, o primeiro e o terceiro indicadores representam formas para 

melhorar os produtos turísticos, já o segundo e quarto indicadores, estes sim poderiam 

medir resultados do programa, porém a falta de índices os qualificam como ruins. 
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O programa 0440 – Economia Solidária em Desenvolvimento tem como objetivo  

implantar e desenvolver a o Programa de Economia Solidária no estado de Sergipe. O 

indicador escolhido para mensurar os resultados do programa foi “número de 

empreendimentos econômicos solidários formados/atendidos”. 

 

Trata-se de um indicador de produto, que busca identificar o número de 

empreendimentos solidários criados no Estado no período de vigência do programa. A 

relação deste indicador com o objetivo proposto é de difícil mensuração, por isso 

recorreu-se às ações propostas para compreender melhor o que o programa pretende 

entregar.  

 

Dentre as ações propostas (Aquisição de Veículos Para o Apoio ao Escoamento da 

Produção; Criação de Centro Público de Economia Solidária; Qualificação de 

Empreendedores Solidários; Formação de Gestores Públicos em Economia Solidária; e 

Realização de Feiras de Economia Solidária) nenhuma delas tem relação direta com a 

criação/formação de empreendimentos econômicos solidários, sendo apenas ações de 

fomento, daí resulta a qualificação do indicador como regularmente adequado para 

medir a eficiência do programa. 

 

O objetivo do programa 0451 – Fomento ao Transporte Hidroviário, Marítimo e 

Ferroviário é o de oferecer um eficiente serviço de transporte hidroviário de 

passageiros e veículos, ampliar a utilização dos serviços portuários e revitalizar 

trechos ferroviários no Estado. Os indicadores escolhidos são: 1 – Cargas acessadas por 

ferrovia ao Porto de Sergipe, 2 –  Demanda de veículos utilizando serviços de transporte 

hidroviário anualmente e 3 – Demanda de passageiros utilizando o transporte 

hidroviário anualmente. 

 

Todos os três indicadores propostos são do tipo de gestão do fluxo de implementação do 

programa, da categoria de produtos, pois expressam o quanto foi entregue de produtos 

ou serviços em relação às metas, que deverão resultar em mudanças no público-alvo e 

na sociedade. Neste caso, o produto está definido em forma de razão, sendo o primeiro, 

toneladas/ano, o segundo, veículos/ano e o terceiro, pessoas/ano.  
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Em relação ao atingimento do objetivo proposto, os indicadores tem a capacidade de 

mensurar se houve aumento nos fluxos de passageiros, cargas e veículos, porém não 

permitem aferir a eficiência dos serviços prestados. Não obstante a este fato, 

classificaram-se os indicadores como bons, já que os elaboradores do programa 

construíram uma ação para mensurar a eficiência dos serviços, conforme pode ser visto 

a seguir: 

1774 – Resgate do Transporte Ferroviário de Passageiros  

Finalidade: Conhecer o grau de satisfação do turista com os atrativos, equipamentos e 

serviços prestados pela cadeia produtiva do turismo e também dimensionar a demanda. 

 

O último programa da Diretriz Estratégica escolhida para análise é o 0454 –

Desenvolvimento da Política Estadual de Transporte, que tem por objetivo definir e 

implementar a política estadual do transporte rodoviário de passageiros, possui os 

seguintes indicadores: 1 – Numero de Abrigos Construídos, 2 – Numero de Terminais 

Rodoviários Intermunicipais plenamente utilizados, 3 – Normas regulamentadoras 

atualizadas, 4 – Índice de Regulamentação de Linhas de Transporte Intermunicipal de 

Passageiros e 5 – Numero de Passageiros utilizando o transporte regular em um dia útil. 

 

Todos os cinco indicadores são de produto, sendo que os de nos 3 e 4 utilizam 

porcentagem como unidade de medida. A adequabilidade deste conjunto indicadores em 

relação ao objetivo proposto foi considerada ruim, já que pelo objetivo há a proposta de 

definição e implantação de uma política de transportes. Ora, como foram definidos esses 

cinco indicadores, se a política de transporte ainda não foi definida? 

 
 

Diante dessas dificuldades apresentadas, era esperado que os indicadores definidos não 

fossem adequados, entretanto o resultado da análise demonstrou que 73,7% dos 

programas apresentaram indicadores regulares ou ruins, 21% bons e apenas 5,3% 

ótimos, o que corresponde a apenas um programa. Os dados aqui apresentados 

demonstram uma situação bastante preocupante e que necessita de uma intervenção 

urgente. No gráfico 10, a seguir, vislumbram-se com mais nitidez os números 

apresentados. 



 

Gráfico 10 –Definição dos Indicadores

Fonte: Elaboração própria 

 

6.2.10 - Superposição com outros programas/ações de governo

 

Não é incomum no PPA encontrar programas em

semelhantes com pequenas diferenças de enfoques ou escopo. Existem, por exemplo, 

construção de casas em programas de habitação e em programas sociais, bem como 

ações de infraestrutura em diversos programas distintos. 

pode ser técnico-operacional, política ou mesmo por conta de convênios assinados por 

um determinado órgão que precisa criar um programa ou ação específica para atender à 

alguma exigência do convenente. 

 

Para o conjunto de programas do PPA 2008

programas tem ações com interface com outros e a grande maioria, 73,7%, como era de 

se esperar, não tem superposições.

 

6.2.11 - Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para da

efetividade ao programa 

 
Existem no PPA vários programas multis

esforços de dois ou mais órgãos/entidades para a sua boa execução. Esta não deixa de 
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alguma exigência do convenente.  
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ser uma situação desejada, já que possibilita um melhor gerenciamento dos recursos em 

prol de uma maior efetividade dos programas.  

 

Por outro lado, em não havendo um bom gerenciamento dos programas multissetoriais, 

é provável que haja descontrole na execução dos programas, comprometendo os 

resultados. Para evitar ou minimizar esse problema, é preciso definir um órgão 

responsável pela execução do programa, que irá coordenar os esforços dos órgãos 

envolvidos, para que o objetivo proposto seja alcançado com menor custo e tempo 

possíveis. 

 

Dos 19 programas analisados, 11 deles, ou seja, 57,9% , necessitam da interveniência de 

mais de um órgão/entidade para sua execução, enquanto que os 42,1% restantes são 

efetivados por apenas um órgão. 

 

6.2.12 – Existência de sistemática de avaliação do programa 

 

Este é o tipo de pergunta que ninguém quer ver resposta negativa, porém nenhum dos 

programas desta diretriz estratégica avaliada possui sistemática de avaliação. Alguns 

programas, a exemplo do “Sergipe Cidades”, que é um programa que possui estrutura 

semelhante ao PAC, do Governo Federal, tem um acompanhamento bastante detalhado 

de suas ações, o que, em alguns casos, pode redundar alterações nos indicadores 

propostos, porém tais indicadores apenas refletem os produtos entregues pelas ações do 

programa. Além disso, o objetivo do acompanhamento realizado nesses programas é 

apenas comparar o realizado com o programado, tanto física quanto financeiramente. 

 

6.3 – Análise da Execução Financeira das Ações 

 

Conforme já informado, a grande maioria dos programas não possui um 

acompanhamento físico de suas ações. Foi informado, também, que existe um sistema, 

o SIAG, que está preparado para receber todas as informações sobre os dados físicos, ao 

tempo que autoalimenta os dados financeiros das ações, mas não é utilizado, por 

motivos que não cabem análise nesta investigação. Por isso só pudemos realizar a 
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análise da execução financeira dos programa para cada um dos anos já executados do 

PPA vigente. 

 

Convém lembrar que os dados aqui apresentados referem-se apenas aos dados 

orçamentários, ou seja, não serão analisados os resultados das ações não orçamentárias e 

nem aquelas que estão vinculadas a órgãos/entidades que não empenham, a exemplo da 

Emdagro, Cohidro e Deso. 

 

Aqui serão apresentados os dados mais importantes e no Anexo III deste trabalho 

encontram-se as planilhas com a realização financeira de cada ação/programa/ano. 

 

6.3.1 – Execução em 2008 

 

Primeiramente é preciso informar que 2008 foi o primeiro ano de execução do plano e, 

por isso, os valores informados no PPA são exatamente iguais aos valores 

orçamentários neste ano. 

 

Dos 13 programas que atendem ao critério acima especificado, quatro deles não tiveram 

qualquer realização financeira no ano de 2008. São eles: Formação de Capital Social, 

Satisfação do Turista, Economia Solidária em Desenvolvimento e Desenvolvimento da 

Política Estadual de Transportes. 

 

É importante salientar que o fato de não ter havido qualquer pagamento realizado no 

ano em apreço para os programas acima especificados, não é seguro dizer que não tenha 

sido realizada qualquer ação. Isso pode acontecer durante a execução orçamentária, 

quando alguns órgãos empenham todas as despesas no programa de “Coordenação e 

Manutenção Geral”, anulando as despesas correspondentes nos programas específicos. 

Lamentavelmente esta prática não é tão incomum quanto deveria, o que prejudica ainda 

mais o já deficiente acompanhamento dos programas. 

 

O índice de execução geral dos 13 programas cujos órgãos realizam empenho ficou em 

35,18%, o que pode ser visto no gráfico 11, a seguir: 
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Gráfico 11 –Execução Financeira dos Programas em 2008 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Como se pode facilmente ver pelo gráfico 11, acima, há uma enorme variação no nível 

de execução de cada programa, começando de 0% nos quatro programas acima listados, 

até 266% no programa “Promoção do Desenvolvimento Territorial Sustentável”. 

 

Mas a variação não para por aí. Em relação às ações as discrepâncias são ainda maiores. 

Vejamos alguns exemplos ilustrativos: 

 

O programa “Desenvolvimento Sustentável do Semiárido Sergipano” possuía 10 ações 

previstas para 2008, entretanto em apenas três delas houve execução financeira. O 

percentual de execução do programa como um todo foi de 53,58%, mas houve ação com 

execução de até 220% acima do previsto, o que denota uma distribuição dos recursos 

concentrada em poucas ações. 

 

Outro exemplo é o programa “Sergipe Inovador”, que teve índice de execução 

financeira de 25,76%. Das 26 ações previstas, metade não teve realização financeira e 

dentre aquelas que tiveram, a variação é bastante elevada. Houve ação com 0,42% de 

execução, outra com 1599,39% e ainda uma que chegou a 2992,50% do previsto. 

Variações dessa natureza nem são passíveis de demonstrar graficamente devido a 

amplitude do intervalo entre o maior e menor valor. 
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Finalmente o exemplo do programa que teve a realização financeira mais próxima do 

previsto, tendo alcançado 83,17% de execução financeira. Este programa contava com 

35 ações, das quais 22 não tiveram realização financeira. Desta forma, apesar do 

programa ter atingido um bom índice de realização, mais da metade das ações não teve 

qualquer movimentação financeira. Das ações movimentadas, a que teve menor índice 

ficou na casa de 0,27% e a maior em 309,68%. 

 

6.3.2 - Execução em 2009 

 

Este foi o segundo ano de execução do PPA. Legalmente a Lei Orçamentária Anual – 

LOA pode alterar os valores das ações. Assim, como os valores originais do PPA foram  

alterados pela LOA, far-se-ão aqui duas análises, a primeira com os dados originais e a 

segunda com as alterações propostas pela Lei Orçamentária Anual. 

 

Como as alterações propostas pela LOA são feitas um ano após a elaboração do PPA, é 

de se esperar que com elas o índice de realização das ações seja melhor. Vejamos. 

 

 O gráfico 12, a seguir, mostra o índice de realização baseado no PPA original. Neste 

caso, o índice médio de realização financeira de todos os programas foi de 35,8%. 

 

Gráfico 12 –Execução dos Programas em 2009, baseado no PPA 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Pelo gráfico 12, acima, vê-se eu dois programas não tiveram qualquer movimentação 

financeira, a saber: “0061 - Crédito Fundiário” e “0440 - Economia Solidária em 

Desenvolvimento”. O programa “0046 - Sergipe Cidades” teve seu índice de realização 

(1,74%) bem próximo de zero. Uma possível justificativa para esse fato reside no fato 

deste programa ser novo e nas características das suas ações, que são quase todas 

representadas por obras, que exigem licitação, normalmente um processo demorado. 

 

A variação em 2009 foi um pouco menor que em 2008, porém extremamente alta. 

Houve programa com realização financeira que chegou a 176,83%, e outros que não 

tiveram movimentação, conforme relatado acima. 

 

Em relação às ações também houve grande variação, com índice de realização de 

aproximadamente 515%. 

 

Como o orçamento de 2009 foi utilizado também para corrigir os rumos do PPA para 

aquele ano, uma atenção maior será dada a essa nova realidade. A seguir a análise com 

os dados financeiros alterados pela LOA. 

 

Era de se esperar que, com a alteração dos dados orçamentários proposta para o início 

de 2009, o índice de realização financeira ficasse melhor do que com os valores 

propostos pelo PPA original, mas não foi o que aconteceu. Após as alterações no 

orçamento o índice de realização dos programas caiu para 32,44%, conforme gráfico 13, 

a seguir. 
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Gráfico 13 –Execução dos Programas em 2009, baseado no orçamento 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Pela análise do gráfico 13, acima, vislumbra-se, de imediato, que mais um programa 

teve índice de realização próxima de zero, neste caso o 0429 – Desenvolvimento do 

Turismo de Sergipe – PRODETUR/SE. Para este programa, a previsão original no PPA 

era de R$ 1.450.000,00 e teve sua dotação inicial alterada pelo orçamento de 2009 para 

R$ 33.364.000,00, entretanto, a realização financeira foi de apenas R$ 519.089,22, ou 

seja, os recursos originalmente disponibilizados no PPA dariam, com sobra, para 

executar as ações verdadeiramente postas em prática. 

 

Já o programa “Luz Para Todos” teve seus recursos reduzidos pelo orçamento de R$ 

3.940.000,00 originalmente previstos no PPA, para R$ 2.370.000,00, mas a realização 

foi de R$ 6.967.122,38, ou seja, mais próximo do valor original do que daquele 

corrigido em função da LOA. Mesmo assim, o programa “Luz Para Todos” foi o que 

teve o índice de realização mais próximo do ideal, ficando com 59,96% de execução. 

 

A variação de execução das ações continua bastante grande. Como exemplo pode-se 

utilizar mais uma vez o programa “Sergipe Inovador”. Das 23 ações previstas, sete não 

tiveram realização financeira, enquanto houve ação que realizou 93.120,00% do 

previsto, houve também uma ação com 29.910,00% e outra com 28.080,00%. Apesar 

destas ações terem consumido tanto recurso, o índice de realização geral deste programa 

ficou em 13,58% do previsto. 
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Fazendo uma comparação final entre os dados do orçamento e os originais do PPA, este 

teve um índice de realização melhor no cômputo geral, além de ter tido uma menor 

variação na realização das ações. Conforme visto acima, com o financeiro do PPA a 

realização seria de 35,18%, já com as alterações propostas pelo orçamento, a realização 

ficou em 32,44%, ambas muito baixas. O gráfico 14, a seguir, mostra esta comparação. 

 

Gráfico 14 –Comparação entre as realizações baseadas no PPA e Orçamento 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A comparação entre os valores apresentados no PPA original e aqueles apresentados no 

Orçamento foi realizada com a finalidade de mensurar a qualidade das alterações 

propostas no rumo das ações, mas a LOA tem o poder de alterar o PPA, tantos nos 

valores quanto nas metas físicas, assim, a análise comparativa entre 2008 e 2009 deve 

ser feita com os dados previstos no Orçamento. 

 

Traçando um comparativo entre o realizado em 2008 com 2009, verificamos que houve 

uma piora no índice geral de realização financeira, caindo de 35,18% para 32,44%. 

Houve, também, um aumento na amplitude da variação da execução dos programas. 

Enquanto que em 2008 a variação foi de 0% a 266%, em 2009 este intervalo foi de 0% a 

294%. Em ambos os anos houve quatro programas que não tiveram realização 

financeira, porém, em 2009, teve um programa que realizou apenas 1,56%, ou seja, 

praticamente zero, o que também representa uma piora em relação ao ano anterior.  
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6.3.3 – Execução em 2010 

 

O PPA do ano de 2010 reflete as alterações feitas por meio da Revisão realizada em 

2009, com vigência para o período 2010-2011, por isso os valores previstos para o 

plano, neste ano, são os mesmos daqueles constantes do orçamento anual, assim, neste 

ano não será necessária a realização de duas análises, conforme ocorreu em 2009. 

 

Dentre os anos analisados, 2010 foi o que teve o índice de realização financeira mais 

adequado, obtendo 44,07% do previsto.  O gráfico 15, a seguir, retrata este fato. 

 
 
Gráfico 15 –Execução Financeira dos Programas em 2010 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Diferentemente dos anos anteriores, em 2010 apenas um dos programas não teve 

movimentação financeira, o “Desenvolvimento Integrado do Alto Sertão e Baixo São 

Francisco Sergipanos”. Em compensação, a variação nos índices de execução foi 

bastante grande. O programa “Luz Para Todos” teve realização de 482,83% e o 

programa “Desenvolvimento da Política Estadual de Transportes” realizou 330,80% do 

previsto. 
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O programa “Sergipe Cidades” teve um índice de realização de 40,36%. Das 28 ações 

previstas, cinco não tiveram realização e mais 11 delas tiveram realização abaixo de 

10% do previsto. Por outro lado, uma das ações realizou 171,03% do previsto. Ainda 

neste programa, a ação que esteve mais perto do ideal realizou 90,86% do previsto. 

 

Mais uma vez o programa “Sergipe Inovador” foi o que apresentou a ação com maior 

índice de realização, com 47.911,6% do previsto. Neste programa, das 20 ações 

previstas, três não tiveram realização financeira. Já o índice de realização geral do 

programa ficou em 59,32% do previsto, o melhor índice deste programa em relação aos 

anos analisados. 

 

Outro programa que merece análise é o “Fortalecimento de Cadeias Produtivas 

Agropecuárias”, já que teve realização zero em 23 das 25 ações propostas. As ações em 

que houve movimentação financeira realizaram 98,52% e 552,18%, contribuindo para 

uma realização geral do programa de 25,31%. 

 

Finalmente, o programa que teve o melhor índice de realização financeira em 2010 foi o 

“Sergipe Competitivo”, obtendo 83,38%. A realização das ações deste programa variou 

de 0% a 1.679,62%, confirmando mais uma vez a grande variabilidade na execução das 

ações. 

 

Comparativamente ao ano anterior, 2010 representou uma melhora no índice geral de 

realização financeira, obtendo 44,07% contra 32,44%. Houve melhora também em 

relação ao número de programas sem realização financeira, caindo de cinco (se 

considerarmos 1,56% como aproximadamente 0%), em 2009, para três programas, em 

2010. Por outro lado, a amplitude dos índices de realização financeira aumentou de 0 a 

300%, em 2009, para 0 a 500%, em 2010, em números aproximados. 

 

Como números finais da realização financeira dos programas da Diretriz Estratégica 

“Desenvolvimento Territorial Participativo Sustentável” do PPA 2008-2011, do 

Governo do Estado de Sergipe, para os anos de 2008 a 2010, consideramos como baixo. 

Em média o índice de realização financeira ao longo dos três anos analisados ficou em 

37,23%, o que é de se estranhar, uma vez que, como visto, várias ações tiveram o valor 
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subestimado, configurando as chamadas “janelas orçamentárias”, e mesmo assim 

sobraram recursos ao longo dos três anos analisados. Ora, se várias ações tiveram 

previsão de gastos subestimados, significa dizer que o custo delas seria acima do 

informado, então era de se esperar a falta de recursos para sua realização e não a sobra 

deles, como demonstra esse baixo índice de realização apurado. 
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7 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Buscou-se nesta dissertação estudar o planejamento governamental do Estado de 

Sergipe de médio prazo, tendo como objeto o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 

2008-2011.  

 

Para melhor compreender a evolução da metodologia de concepção do plano, foram 

estudados todos os PPA´s elaborados pelo Governo Federal, bem como os do Governo 

do Estado de Sergipe, desde 1991, ano de início do primeiro PPA para a União e  todos 

os estados federativos, até o vigente. 

 

Inegavelmente houve melhoras na forma de conceber e avaliar os planos ao longo do 

período analisado, seja pelo aprendizado acumulado ao longo dos anos, seja pelas 

mudanças implementadas na metodologia, a exemplo da introdução da metodologia de 

gestão dos programas, introduzida no PPA do Governo Federal, em 2000, por ocasião 

da elaboração do PPA 2000-2003 e em Sergipe, em 2002, em função da revisão do 

plano promovida em 2001, para valer pelo biênio 2002-2003. 

 

O PPA 2008-2011 do Governo de Sergipe apresentou avanços significativos em relação 

ao documento anterior. As alterações mais importantes foram a definição de eixos 

estratégicos de desenvolvimento econômico e social, a elaboração do planejamento 

estratégico do governo e sobretudo pela introdução do planejamento participativo no 

Estado 

 

Em relação à avaliação do PPA propriamente dita, viu-se que o Governo Federal realiza 

avaliação anual do plano, como forma de permitir uma melhora na capacidade de gestão 

da máquina pública, promovendo a necessária correção nos rumos das políticas 

públicas, utilizando-se de informações e análises que possibilitem uma maior 

efetividade de suas ações. Da mesma, várias unidades federativas, a exemplo do Rio 

Grande do Sul, Distrito Federal e Maranhão, realizam anualmente o processo avaliativo 

com os mesmos objetivos.  
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O Governo do Estado de Sergipe realizou uma avaliação do PPA 2004-2007, 

(SEPLAN, 2006), tendo como referência o exercício de 2005. A experiência única 

apresentou resultados insatisfatórios e demonstrou muitas fragilidades principalmente 

na concepção dos programas. Desde aquela primeira experiência de avaliação de 

programas, não obstante as insistentes cobranças do Tribunal de Contas do Estado de 

Sergipe, não houve um novo processo avaliativo. 

 

Baseado na metodologia de avaliação de programas adotada pelo Governo Federal e por 

várias unidades federativas, procedeu-se a avaliação dos programas elencados na 

Diretriz Estratégica “Desenvolvimento Territorial Participativo Sustentável” do PPA 

2008-2011 de Sergipe. 

 

Devido a inexistência de responsáveis formais pelos programas de governo, a etapa do 

processo avaliativo que seria feita por estes foi realizada por este autor. Isso trouxe 

como vantagem a isenção do pesquisador em relação ao objeto pesquisado, porém teve 

como desvantagem a impossibilidade de se conseguir dados sobre a realização física das 

ações, se é que eles existem. 

 

Durante a análise da concepção dos programas foram avaliados o objetivo, 

problema/oportunidade que gerou a criação do programa, público-alvo, regionalização, 

atributos das ações, indicadores e interfaces com outros programas ou órgãos.  

 

Uma das maiores dificuldades encontradas foi quanto a definição dos indicadores, 

problema que já tinha sido identificado quando da única avaliação realizada em Sergipe, 

em 2006. A maioria dos indicadores apresentados não permite uma avaliação dos 

resultados dos programas, pois tão somente refletem realizações físicas das ações. 

 

Outra dificuldade encontrada foi em relação a uma correta determinação das ações que 

compõem cada programa. A maioria dos órgãos fez um esforço no sentido de identificar 

um conjunto delas que, se levadas a termo, resolveriam o problema proposto. 

Entretanto, ao optar por este caminho, várias ações foram colocadas no PPA apenas 

como “janela orçamentária”, que seria em breves palavras, ações com valores 

subestimados, lançadas no plano somente com a finalidade de constar do orçamento 

para uma possível execução, caso seja a opção do gestor. Com isso, no foi observado 
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um princípio elementar da economia que diz que as necessidades são ilimitadas, mas os 

recursos são escassos. 

 

Este exercício que os órgãos faziam para identificar todas as ações que precisam ser 

empreendidas ao longo dos quatro anos do PPA para que um determinado programa 

obtenha êxito, independentemente dos recursos disponíveis foi de certa forma eliminado 

na nova metodologia proposta para elaboração dos PPA´s do Governo Federal e do 

Estado de Sergipe para o período de 2012-2015. 

 

De acordo com a nova metodologia proposta, Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão - MPOG (2011), foram propostas mudanças no sentido da busca por um caráter 

mais estratégico para o Plano, criando condições efetivas para a formulação, a gestão e a 

implementação das políticas públicas. Com isso, O binômio “Programa-Ação”, que 

estruturava tanto o PPA como os orçamentos, dá lugar a Programas Temáticos, 

Objetivos e Iniciativas, deixando as ações somente a cargo do orçamento. 

 

Com esta mudança, resolve-se um dos problemas acima elencados, que seria a 

necessidade de definição das ações para os quatro anos do PPA já na sua elaboração. 

Elaborar todas as ações, com suas respectivas metas físicas e financeiras, era quase um 

exercício de adivinhação que a partir de agora não existe mais. A definição das ações 

será feita ano a ano, de acordo com a previsão de recursos disponíveis para cada órgão, 

desta forma, as chamadas “janelas orçamentárias” tendem a diminuir, pelo menos é o 

que se espera, já que não é mais necessário se prever o que vai ser feito com tanta 

antecedência. 

 

Em relação aos indicadores, é preciso qualificar os elaboradores do plano no sentido de 

compreender melhor a importância do tema, como elaborá-los e/ou obtê-los nas mais 

diversas bases de dados existentes.  

 

É preciso, também, promoverem-se avaliações anuais dos programas de forma que, com 

a prática, haja uma melhora na qualidade da concepção dos programas de modo a 

permitir que o governo tome conhecimento dos resultados de sua ação junto à 

sociedade. 
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ANEXOS 
 
I – INVENTÁRIO DE PROGRAMAS E AÇÕES 
 
0041 –Promoção do Desenvolvimento Territorial Sustentável 
 
Objetivo: 
Definir e promover a Política de Desenvolvimento Sustentável de Sergipe, por meio da 
implementação e acompanhamento do Plano de Desenvolvimento Territorial 
Participativo de Sergipe 
 
Problema: 
Desenvolvimento econômico e social do Estado insatisfatório e concentrado na Grande 
Aracaju 
 
Justificativa: 
O desequilíbrio do crescimento do Estado deve-se à ausência de uma política integrada 
de forma territorializada e voltada para as especificidades regionais.  
Sendo assim, são importantes as criações de programas que promovam a 
desconcentração e descentralização das políticas públicas estaduais. 
Este programa terá como finalidade articular estas políticas, buscando parcerias e 
recursos nas demais esferas e entes públicos, além de incentivar o controle social e dar 
suporte técnico aos municípios. 
 
Público Alvo: Toda a sociedade 
 
Indicadores: 
1 –Territórios com Projetos de Desenvolvimento Territorial Implantados 
Unidade Medida :Unidade  
Índice de Referência 
Recente: 0 
Esperado: 8 
2 –Conselhos Territoriais Criados 
Unidade Medida: Unidade  
Índice de Referência 
Recente: 0 
Esperado: 8 
3 –Demandas Territoriais Executadas 
Unidade Medida: Percentual 
Índice de Referência 
Recente: 0 
Esperado: 8 
Fórmula de Cálculo:  nº de demandas aprovadas oriundas das Conferências Territoriais 
e incorporadas no Orçamento executadas/Total de Demandas Territoriais constantes no 
Orçamento 
 
Ações: 
2236-Acompanhamento e atualização do Plano de Desenvolvimento Territorial 
Participativo  
 



 

Finalidade: Criar o sistema e os instrumentos para acompanhamento e atualização do 
Plano de Desenvolvimento Territorial Participativo 
 
Territorializada: Não 
Produto: Plano de Desenvolvimento Territorial Participativo implantado e atualizado 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 80 100 100 100 

Financeira 160.000,00 160.000,00 160.000,00 320.000,00 

 
 
2238-Captação de Recursos  
Finalidade: Aumentar a capacidade de investimentos do Estado de Sergipe 
 
Descrição: Manter situação cadastral de Sergipe regularizada, buscar novas fontes de 
investimentos e captar recursos. 
 
Detalhamento da Implementação: Esta ação abrange: o acompanhamento diário da 
situação cadastral do Estado, a articulação com os demais órgãos estaduais em caso de 
alguma pendência detectada, o acompanhamento das fontes de recursos existentes nos 
diversos ministérios e instituições financeiras, a negociação para captação de recursos 
(elaboração de cartas-consultas e demais documentos) e a implantação de unidades de 
gestão de programas, quando necessário. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Projetos de captação de recursos realizados 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 4 2 2 2 

Financeira 75.000,00 75.000,00 75.000,00 200.000,00 

 
 
2239-Suporte Técnico aos Municípios 
Finalidade: Aumentar a capacidade de desenvolvimento dos municípios sergipanos, 
potencializando, assim, as ações estaduais de Desenvolvimento Territorial 
 
Descrição: Auxiliar tecnicamente os municípios e formar a rede estadual de 
planejamento e elaboração de projetos integrados. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Municípios capacitados e integrados à Rede de Planejamento 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 50 60 70 75 

Financeira 65.000,00 65.000,00 65.000,00 150.000,00 

 
 
8581-Gerenciamento dos Conselhos de Desenvolvimento  
 



 

Finalidade: Promover o controle social e impulsionar o desenvolvimento local e 
territorial por meio de mobilização e consultas públicas (conferências municipais e 
territoriais) promovidas pelos conselhos de desenvolvimento. 
 
Descrição: Esta ação será responsável por reestruturar o Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social do Estado de Sergipe e institucionalizar, apoiar e manter  os 
Conselhos de Territoriais de Desenvolvimento. 
 
Detalhamento da Implementação: Será reestruturado o Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social do Estado de Sergipe e serão criados 8 Conselhos de 
Desenvolvimento Territoriais responsáveis por centralizar as demandas dos seus 
repectivos territórios e pela mobilização e promoção de consultas públicas. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Conselhos de Desenvolvimento criados e mantidos 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 9 9 9 9 

Financeira 1.540.000,00 2.540.000,00 3.540.000,00 4.540.000,00 

 
 
8582-Elaboração de Projetos 
Finalidade: Elaborar projetos tecnicamente viáveis, permitindo que sejam captados 
recursos para investimentos para implementação de ações que promovam o 
desenvolvimento territorial do Estado de Sergipe 
 
Descrição: Elaborar projetos com viabilidade técnica e econômica  nas diversas áreas de 
atuação do Estado 
 
Territorializada: Não 
Produto: Projetos elaborados 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 50 8 10 15 

Financeira 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 4.500.000,00 

 
 
0043 – Luz para Todos 
 
Objetivo: 
Universalizar o acesso e o uso de energia elétrica em Sergipe 
 
Problema: 
Parcela da população de Sergipe não tem acesso à energia elétrica 
 
Justificativa: 
As famílias sem acesso à energia estão majoritariamente nas localidades de menor 
Índice de Desenvolvimento Humano. Cerca de 90% destas famílias têm renda inferior a 
três salários-mínimos e 80% estão no meio rural.  
 



 

Por isso, este Programa tem o propósito de levar a energia elétrica a estas comunidades 
para que elas a utilizem como vetor de desenvolvimento social e econômico, 
contribuindo para a redução da pobreza e aumento da renda familiar.  
 
Além disso, a chegada da energia elétrica facilita a integração de outros programas 
sociais, como o acesso a serviços de saúde, educação, abastecimento de água e 
saneamento. 
 
Público Alvo: 
População sem acesso à energia elétrica 
 
Indicador: Índice de Ligações Realizadas 
Unidade de Medida: Percentual 
Índice de Referência 
Recente: 43,6% 
Esperado: 100% 
Fórmula de Cálculo: (Nº de Ligações Realizadas /Nº de Ligações Previstas)*100 
 
Ações: 
1565 –Implementação de Projetos de Eletrificação Rural Contratados pelo Estado 
 
Finalidade: Universalizar o acesso à energia elétrica a população rural 
 
Descrição: Executar os projetos de eletrificação rural constantes no plano de obras 
contratados com as concessionárias. 
 
Detalhamento da Implementação: A execução das obras será feita mediante contratos 
firmados entre Seplan, Eletrobrás e as concessionárias Energipe e Sulgipe, que serão 
responsáveis pela compra e implantação dos materiais e ligação de energia em cada 
domicílio previstos nos projetos. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Projeto de eletrificação implementado 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 100 100 100 100 
Financeira 11.000.000,00 4.134.745,00 0,00 0,00 

 
5133 – Supervisão, Monitoria e Avaliação de Impacto 
 
Finalidade: Acompanhamento e fiscalização das atividades do Programa Luz para 
Todos. 
 
Descrição: Elaboração de relatórios, controle e acompanhamento físico e financeiro dos 
projetos financiados, com avaliação de impacto do programa. 
 
Detalhamento da Implementação: Análise de projeto, acompanhamento e fiscalização 
físico e financeiro, elaboração de relatórios, avaliação de impacto. 
 
Territorializada: Não 



 

Produto: Projeto fiscalizado 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 100 100 100 100 
Financeira 150.000,00 54.000,00 58.320,00 62.985,00 

 
9121 –Implementação de Projetos de Eletrificação Rural contratados pelo Governo 
Federal 
 
Finalidade: Universalizar o acesso à energia elétrica a população rural 
 
Descrição: Executar os projetos de eletrificação rural constantes no plano de obras 
contratados entre MME/Eletrobrás e concessionárias 
 
Detalhamento da Implementação: A execução das obras será feita mediante contratos 
firmados entre Governo Federal e as concessionárias Energipe e Sulgipe, que serão 
responsáveis pela compra e implantação dos materiais e ligação de energia em cada 
domicílio previsto nos projetos. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Projetos de eletrificação rural contratados pelo Governo Federal implementado 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 100 100 100 100 
Financeira 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
9122 –Implementação de Projetos de Eletrificação Rural –contrapartida das 
concessionárias 
 
Finalidade: Universalizar o acesso à energia elétrica a população rural 
 
Descrição: Executar os projetos de eletrificação rural referentes à contrapartida das 
concessionárias 
 
Territorializada: Não 
Produto: Projetos de eletrificação implementado 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 100 100 100 100 
Financeira 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

 
0046 –Sergipe Cidades  
(Este programa foi incluído no PPA pela Lei nº 6.520de 03 de dezembro de 2008) 
 
Objetivo: Implantar projetos de estruturação urbana e rural, de desenvolvimento social e 
econômico e de fortalecimento institucional dos Municípios e do Governo de Sergipe, 
interiorizando a promoção social e o desenvolvimento sustentável participativo. 
 
Problema: Déficit Habitacional e dificuldades dos municípios. 



 

 
Justificativa: Com base nas diversas propostas e demandas originadas do Planejamento 
Participativo ficou definido um pacote padrão de investimentos públicos que irão gerar 
um mínimo de oferta de serviços públicos e de infra-estrutura necessários para que cada 
um dos Territórios tenha a mesma oportunidade de desenvolvimento econômico e 
social. 
 
Público Alvo: População do Estado 
 
Indicadores:  
 
1 –Número de Projetos Realizados 
Unidade Medida :Unidade  
Índice de Referência 
Recente: 0 
Esperado: 176 
Fórmula de Cálculo: Valor Absoluto 
 
Ações: 
1168 –Construção de Complexo Empresarial Integrado-CEI 
 
Finalidade: Desenvolver os Arranjos Produtivos Locais. 
 
Descrição: Área de 14 hectares, com galpões de 600m2 e Centro de Comercialização. 
 
Detalhamento da Implementação: Cooperação técnica com a CEHOP, que licitará e 
acompanhará a execução da obra. Os pagamentos serão realizados pela SEPLAN. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: CEI Construído 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física  
2 2 0 

Financeira  
12.008.019,00 12.008.019,00 0,00 

 
1169 –Construção de Centro Vocacional Tecnológico-CVT 
 
Finalidade: O desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais. 
 
Descrição: Nos municípios de Tobias Barreto, Itabaianinha e Monte Alegre. 
 
Detalhamento da Implementação: Cooperação técnica com a CEHOP, que licitará e 
acompanhará a execução da obra. Os pagamentos serão realizados pela SEPLAN. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: CVT Construído 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física  
2 4 0 

Financeira  
935.250,00      1.870.500,00  0,00 



 

 
1170 –Construção de Escola Profissionalizante 
 
Finalidade: Ampliação do número de vagas da Educação Profissional. 
 
Descrição: Construção dos prédios nos municípios de Poço Verde, Boquim, Umbaúba, 
Poço Redondo, Dores, Carmópolis, Carira e Itabaianinha. 
 
Detalhamento da Implementação: Cooperação técnica com a CEHOP, que licitará e 
acompanhará a execução da obra. Os pagamentos serão realizados pela SEPLAN. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Escola Construída 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física  
8 8 0 

Financeira  
7.501.680,00 7.501.680,00 0,00 

 
1171 –Construção de Mercados Territoriais 
 
Finalidade: Facilitar a comercialização de produtos agrícolas. 
 
Descrição: Mercado nos municípios de Socorro, Umbaúba, Propriá, Dores, Lagarto e 
Poço Redondo. 
 
Detalhamento da Implementação: Cooperação técnica com a CEHOP, que licitará e 
acompanhará a execução da obra. Os pagamentos serão realizados pela SEPLAN. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Mercado Construído 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física  
4 8 0 

Financeira  
8.342.000,00    16.684.000,00  0,00 

 
1172 –Construção de Matadouro Frigorífico 
 
Finalidade: Abate de animais. 
 
Descrição: Composta por 5 galpões e capacidade para abate de 700 animais por semana, 
nos municípios de Poço Verde e Umbaúba. 
 
Detalhamento da Implementação: Cooperação técnica com a CEHOP, que licitará e 
acompanhará a execução da obra. Os pagamentos serão realizados pela SEPLAN. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Matadouro Construído 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física  
0 4 0 



 

Financeira  
0,00      7.525.000,00 0,00 

 
1173 –Construção de Mercado 
 
Finalidade: Facilitar a comercialização. 
 
Descrição: área de comercialização nos municípios de Brejo Grande, Santa Luzia do 
Itanhy, Porto da Folha, Laranjeiras, Itabaianinha e Indiaroba. 
 
Detalhamento da Implementação: Cooperação técnica com a CEHOP, que licitará e 
acompanhará a execução da obra. Os pagamentos serão realizados pela SEPLAN. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Mercado Construído 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física  
6 6 0 

Financeira  
5.805.000,00 5.805.000,00 0,00 

 
1174 –Construção de Centro Comunitário 
 
Finalidade: Reunir a comunidade para atividades comuns. 
 
Descrição: Área construída de 154,39m2, em terreno de 418m2 nos municípios de Brejo 
Grande, Santa Luzia, Poço Redondo. 
 
Detalhamento da Implementação: Cooperação técnica com a CEHOP, que licitará e 
acompanhará a execução da obra. Os pagamentos serão realizados pela SEPLAN. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Centro Construído 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física  
6 0 0 

Financeira  
2.193.669,00 0,00 0,00 

 
1175 –Construção de Ginásios de Esporte 
 
Finalidade: Para prática de modalidades esportivas. 
 
Descrição: Ginásio com área construída de 2.112,5 m2 e capacidade para 650 lugares, 
nos municípios de Graccho Cardoso, Brejo Grande, Santa Luzia do Itanhy, Itabi, 
Canhoba, São Cristóvão, Tomar do Geru. 
 
Detalhamento da Implementação: Cooperação técnica com a CEHOP, que licitará e 
acompanhará a execução da obra. Os pagamentos serão realizados pela SEPLAN. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Ginásio Construído 
Unidade de Medida: Unidade 



 

Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física  
6 8 0 

Financeira  
4.837.500,00 6.450.000,00 0,00 

 
1176 –Construção de Terminal Rodoviário 
 
Finalidade: Dar um maior conforto aos passageiros. 
 
Descrição: Com área construída de 644,1m2 num terreno de 1.640,76m2 nos 
municípios de Brejo Grande, Simão Dias, Santa Luzia do Itanhy, Poço Redondo, 
Malhada dos Bois, Pinhão, Indiaroba, Cristinápolis, Canindé e Porto da Folha. 
 
Detalhamento da Implementação:  
 
Territorializada: Sim 
Produto: Terminal Construído 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física  
8 12 0 

Financeira  
4.085.000,00 6.127.500,00 0,00 

 
1177 –Construção de Delegacia de Pequeno Porte 
 
Finalidade: Retirar do convívio social as pessoas em conflito com a Lei. 
 
Descrição: Área construída de 402 m2, num terreno de 900m2, com 101,14m2 nos 
municípios de Graccho Cardoso, Feira Nova, Canhoba, Ilha das Flores, Brejo Grande, 
Pirambu, Pinhão, Malhador, Maruim, Laranjeiras, Socorro, Santa Luzia, Tomar do 
Geru, Lourdes, Aquidabã, Amparo, Telha, Malhada dos Bois, Muribeca, Capela, Siriri, 
Divina Pastora, Gal. Maynard, Pedra Mole, Macambira, Campo do Brito, São 
Cristóvão, Lagarto, Salgado, Estância, Itabaianinha, Gararu. 
 
Detalhamento da Implementação: Cooperação técnica com a CEHOP, que licitará e 
acompanhará a execução da obra. Os pagamentos serão realizados pela SEPLAN. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Delegacia Construída 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física  
28 38 0 

Financeira  
7.224.000,00 9.804.000,00 0,00 

 
1178 –Urbanização de Praças 
 
Finalidade: Proporcionar área de lazer a população. 
 
Descrição: Praça com equipamentos públicos. 
 
Detalhamento da Implementação: Cooperação técnica com a CEHOP, que licitará e 
acompanhará a execução da obra. Os pagamentos serão realizados pela SEPLAN. 



 

 
Territorializada: Sim 
Produto: Praças Urbanizadas 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física  
8 40 0 

Financeira  
1.954.543,00 9.772.718,00 0,00 

 
1179 –Construção de Creche 
 
Finalidade: Acolher filhos de famílias trabalhadoras. 
 
Descrição: Área Construída 786,54m2, em terreno de 2.000m2, nos municípios de Brejo 
Grande, Santa Luzia, Poço Redondo. 
 
Detalhamento da Implementação: Cooperação técnica com a CEHOP, que licitará e 
acompanhará a execução da obra. Os pagamentos serão realizados pela SEPLAN. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Creche Construída 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física  
6 0 0 

Financeira  
618.636,00 0,00 0,00 

 
1180 –Construção de Quadras de Esportes 
 
Finalidade: Disponibilizar área para prática de modalidades esportivas. 
 
Descrição: Com área de 1.448,67m2 e capacidade para 532 lugares. 
 
Detalhamento da Implementação: Cooperação técnica com a CEHOP, que licitará e 
acompanhará a execução da obra. Os pagamentos serão realizados pela SEPLAN. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Quadra Construída 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física  
2 88 0 

Financeira  
977.914,00 43.028.195,00 0,00 

 
1181 –Pavimentação de Ruas 
 
Finalidade: Melhorar as condições de tráfego das ruas. 
 
Descrição: Calçamento de ruas nos municípios de Itabi, Feira Nova, Pacatuba, Ilha das 
Flores, Malhada dos Bois, Capela, Aparecida, Pinhão, Maruim, Laranjeiras, Simão 
Dias, Tomar do Geru, Cristinápolis, Monte Alegre, Gararu, Graccho Cardoso, Brejo 
Grande, Tobias Barreto, Poço Verde, Santa Luzia e Poço Redondo. 
 



 

Detalhamento da Implementação: Cooperação técnica com a CEHOP, que licitará e 
acompanhará a execução da obra. Os pagamentos serão realizados pela SEPLAN. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Município Atendido 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física  
12 30 0 

Financeira  
4.128.000,00 10.320.000,00 0,00 

 
1182 –Ampliação de Redes de Esgoto 
 
Finalidade: Aumentar o acesso da população a rede de esgoto, melhorando o 
saneamento básico. 
 
Descrição: No município de Propriá. 
 
Detalhamento da Implementação: Cooperação técnica com a CEHOP, que licitará e 
acompanhará a execução da obra. Os pagamentos serão realizados pela SEPLAN. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Rede Ampliada 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física  
2 0 0 

Financeira  
10.750.000,00 0,00 0,00 

 
1183 –Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água 
 
Finalidade: Melhorar a oferta de água potável a população. 
 
Descrição: Inclui a troca de tubos danificados, no município de Lagarto. 
 
Detalhamento da Implementação: Cooperação técnica com a CEHOP, que licitará e 
acompanhará a execução da obra. Os pagamentos serão realizados pela SEPLAN. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Sistema Melhorado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física  
2 0 0 

Financeira  
1.290.000,00 0,00 0,00 

 
1184 –Apoio ao Desenvolvimento Institucional de Prefeituras 
 
Finalidade: Aumentar a capacidade administrativa das prefeituras. 
 
Descrição: Prestar apoio a todas as prefeituras com equipamentos de informática e 
outras, exceto Aracaju. 
 



 

Detalhamento da Implementação: Realização de licitação para aquisição dos 
equipamentos e serviços. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Prefeitura Apoiada 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física  
74 74 0 

Financeira  
16.461.004,00 5.738.996,00 0,00 

 
1185 –Desenvolvimento Institucional da Administração Estadual 
 
Finalidade: Estruturar melhor a Administração Estadual. 
 
Descrição: Equipar melhor as Secretarias de Estado e qualificar servidores. 
 
Detalhamento da Implementação: Realização de licitação para aquisição dos 
equipamentos e serviços. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Secretaria Apoiada 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física  
27 27 0 

Financeira  
8.303.635,00 10.430.442,00 0,00 

 
1186 –Aquisição de Terrenos 
 
Finalidade:  
 
Descrição: Terrenos para construção dos equipamentos comunitários. 
 
Detalhamento da Implementação: Realização de licitação para aquisição dos 
equipamentos e serviços. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Terreno Adquirido 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física  
22 0 0 

Financeira  
2.500.000,00 0,00 0,00 

 
0050 –Desenvolvimento Integrado do Alto Sertão e Baixo São Francisco 
Sergipanos 
(Programa incluído no PPA pela Lei 6.811 de 10/12/2009 – Lei de Revisão do PPA) 
 
Objetivo: Fortalecer as cadeias produtivas prioritárias dos Territórios. 
 
Justificativa: Gestão deficiente dos projetos existentes; baixo nível de produção e de 
produtividade das atividades primárias; incipiente atuação dos agricultores familiares 



 

nos setores secundário e terciário da economia; dificuldade de acesso à formação em 
gestão de negócios; ausência de oportunidades de negócios geradores de emprego e de 
renda para os agricultores familiares; desarticulação das instituições atuantes no 
Território; ausência de práticas de convivência com a seca; assistência Técnica 
deficiente; má utilização do potencial hídrico existente;  e 
níveis elevados de população de baixa renda. 
O Estado pretende contratar operações de crédito e possui índice de endividamento 
favorável. 
 
Público Alvo: Agricultores, pecuaristas e empreendedores das cadeias produtivas 
prioritárias. 
 
Indicadores 
1 –Pessoas empregadas nas atividades agropecuárias e de serviços 
Unidade de Medida: Unidade 
Índice de Referência 
Recente: 3.535 
Esperado: 4.000 
Fórmula de Cálculo: Número de pessoas empregadas nas atividades agropecuárias e de 
serviços nos territórios do Alto Sertão e Baixo São Francisco no período de um ano. 
 
Ações: 
 
1336 –Implantação de Sistemas de Irrigação no Perímetro Manoel Dionísio 
 
Finalidade: Levar água para os habitantes do Perímetro para irrigação e consumo 
animal. 
 
Descrição: Serviços preliminares, estações de bombeamento, adutoras de recalque, 
ramais de distribuição, reservatório e automação, drenagem e rede viária. 
 
Detalhamento da Implementação: Seleção de prestadores de serviços por meio de 
licitação e contratação. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Sistema Implantado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física   
1 1 

Financeira 
  

450.000,00 1.000.000,00 
 
1337 –Desapropriação de Terras para Implantação do Perímetro Manoel Dionísio 
 
Finalidade: Para assentamento dos agricultores, pecuaristas e empreendedores agrícolas. 
 
Descrição: Selecionar áreas para desapropriação. 
 
Detalhamento da Implementação: Processo Administrativo de compra 
 
Territorializada: Sim 



 

Produto: Área Desapropriada 
Unidade de Medida: Hectare 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física   
50 50 

Financeira 
  

350.000,00 100.000,00 
 
1338 –Implantação de Unidade de Extração de Óleos Vegetais 
 
Finalidade: Fabricação de óleos comestíveis e combustíveis. 
 
Descrição: Construir o prédio e equipar a fábrica e realizar concessão para que seja 
administrada por uma cooperativa o empreendimento. 
 
Detalhamento da Implementação: Licitação e contratação de empresa para construção 
da fábrica. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Unidade Implantada 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física   
100 0 

Financeira 
  

300.000,00 0,00 
 
1339 –Implantação do Distrito Industrial de Leite e Derivados 
 
Finalidade: Atrair indústrias de laticínios para desenvolvimento do setor no Alto Sertão. 
 
Descrição: Elaboração de projeto, Aquisição de terreno, construção de galpões e infra-
estrutura. 
 
Detalhamento da Implementação: Realização de licitação e contratação. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Distrito Industrial Implantado 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física   
40 60 

Financeira 
  

300.000,00 500.000,00 
 
1340 –Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pescado 
 
Finalidade: Agregar valor ao pescado. 
 
Descrição: Elaborar projeto, escolher o terreno, construir o prédio, comprar 
equipamento, e passar o gerenciamento a uma cooperativa de pescadores. 
 
Detalhamento da Implementação: Licitação e contratação. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Distrito Unidade Implantada 



 

Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física   
50 50 

Financeira 
  

300.000,00 200.000,00 
 
1341 –Implantação de Unidade de Beneficiamento de Arroz 
 
Finalidade: Agregação de valor a produção local. 
 
Descrição: Elaborar projeto, adquirir o terreno, construir o prédio, equipar e ceder a 
administração a cooperativa. 
 
Detalhamento da Implementação: Licitação e contratação. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Distrito Unidade Implantada 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física   
50 50 

Financeira 
  

300.000,00 200.000,00 
 
 
0061 – Crédito Fundiário 
 
Objetivo: Implementar a política agrária, visando à democratização e otimização do uso 
da terra no Estado. 
 
Problema: Grande número de produtores rurais sem acesso à terra. 
 
Justificativa: Ao longo dos últimos anos Sergipe tem procurado desenvolver e efetivar a 
reforma agrária de maneira satisfatória e coerente aos objetivos preconizados pelo 
Governo Federal, no alcance das metas estabelecidas pelo Programa Nacional de 
Crédito Fundiário e Combate à Pobreza Rural. O potencial de terras disponíveis em 
Sergipe é de cerca de 113.000 ha. O presente programa pretende assentar em 2008/2011 
3.900 famílias em 39 mil ha. 
 
Público Alvo: Pequenos produtores sem terra 
 
Indicadores: 
 
1 –Famílias assentadas 
Unidade Medida :Unidade  
Índice de Referência 
Recente: 0 
Esperado: 2.400 
Fórmula de Cálculo : Número de famílias 
 
2 –Assentamentos Apoiados 
Unidade Medida: Unidade  
Índice de Referência 



 

Recente: 0 
Esperado: 150 
 
Ações: 
6235 –Assistência Geral as Áreas de Intervenção do Projeto de Crédito Fundiário 
 
Finalidade: Assegurar o adequado funcionamento do Programa do Crédito Fundiário, 
mediante o provimento de recursos humanos e materiais. 
 
Descrição: Custeio do Programa Nacional do Crédito Fundiário, referente a 
contrapartida estadual no programa. 
 
Detalhamento da Implementação: Custeio do Programa Nacional do Crédito Fundiário, 
assegurando o funcionamento do Programa, mediante o provimento de recursos 
humanos e materiais. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Famílias assistidas 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1.000 1.000 1.000 1.000 
Financeira 305.000,00 625.880,00 351.150,40 356.842,43 

 
6237 –Articulação e Apoio à Reforma Agrária 
 
Finalidade: Viabilizar a reforma agrária, transformando os acampamentos existentes no 
Estado em assentamentos. 
 
Descrição: Desapropriação das áreas onde atualmente existem acampamentos rurais, 
transformando-os em assentamentos. 
 
Detalhamento da Implementação: Esta ação será realizada conjuntamente com o 
INCRA por meio de convênio. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Assentamentos regularizados 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 40 40 40 31 
Financeira 4.325.000,00 4.717.000,00 140.000,00 140.000,00 

 
6237 –Apoio a Assentamentos Rurais 
 
Finalidade: Implantar projetos produtivos nos assentamentos sergipanos. 
 
Descrição: Esta ação será responsável por dar assistência aos assentamentos rurais, 
apoiando a implementação de projetos de infra-estrutura produtiva, hídrica e viária. 
 
Detalhamento da Implementação: Esta ação será realizada conjuntamente com o 
INCRA, por meio de convênio. 



 

 
Territorializada: Não 
Produto: Assentamentos apoiados 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 150 150 150 150 
Financeira 4.325.000,00 4.717.000,00 140.000,00 140.000,00 

 
 
6238 – Assentamento de Famílias 
 
Finalidade: Aquisição de imóveis rurais para assentamento de produtores rurais. 
 
Descrição: Imóveis adquiridos 
 
Detalhamento da Implementação: Aquisição de imóveis rurais para assentamento de 
famílias sem terra. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Famílias assentadas 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 2.600 900 300 100 
Financeira 47.580.000,00 16.470.000,00 5.490.000,00 1.830.000,00 

 
 
0062 –Formação de Capital Social  
(Denominação alterada para “Combate à Pobreza Rural” pela Lei nº 6.520de 03 de 
dezembro de 2008) 
 
Objetivo: Fortalecer as organizações da sociedade civil, estimulando seu 
desenvolvimento institucional e sua capacidade de auto-sustentação. 
 
Problema: O Estado de Sergipe está em 23º lugar entre todos os estados do Brasil, em 
termos de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)), e 54% da população do estado é 
ainda considerado pobre. Pobreza rural é principalmente severa, pois mais ou menos um 
terço dos domicílios rurais dependem de rendas mensais de menos de um salário 
mínimo, e dois terços de menos de dois salários mínimos, resultando em deficiências 
significantes na cobertura de serviços básicos de infra estrutura, social, produtivos e 
ambiental. 
 
Justificativa: O Programa atuará na área de responsabilidade social com o objetivo de 
fortalecer as ações sociais por meio da integração entre os setores públicos, privados e 
não governamentais de maneira sustentável. Para alcançar o fortalecimento do público-
alvo da empresa e potencializar os recursos gastos com os programas sociais, onde serão 
implementados ações e projetos em parcerias que incluem a formação, capacitação de 
entidades e líderes comunitários, articulação de redes sociais, com atuação que viabilize 
a emancipação da sociedade menos favorecida. 
 



 

Os projetos e ações a serem implantados se originarão de demandas das comunidades 
do meio rural, baseadas em diagnósticos participativos de carência e potencialidades e 
desenhados para possibilitar sustentabilidade de decisões mais relevantes através de 
presença de lideranças e atores sociais representativos de interesses mais gerais da 
população. 
O programa aumentará as oportunidades produtivas, sociais, de infra-estrutura, 
ambiental e econômicas para as comunidades pobres rurais no estado, melhorando seu 
acesso à infra-estrutura socioeconômica básica, contribuindo para o objetivo de formar e 
fortalecer o capital social em parceria direta com a comunidade  organizada, atuando 
também no fortalecimento e integração de ações e investimentos em áreas rurais, dando 
maior ênfase na produção, educação, saúde, cultura, gestão de recursos naturais e 
sustentabilidade ambiental. 
 
Indicadores: 
1 –Comunidades atendidas 
Unidade de Medida: Percentual 
Índice de Referência 
Recente: 0% 
Esperado: 25% 
Fórmula de Cálculo: Número de comunidades atendidas sobre nº de comunidades 
existentes na área de atuação do Programa (71 municípios). 
2 –Famílias atendidas 
Unidade de Medida: Unidade/Ano 
Índice de Referência 
Recente: 0 
Esperado: 6250 
Fórmula de Cálculo: Número de famílias beneficiadas ao ano 
3 –Número de projetos financiados 
Unidade de Medida: Projetos 
Índice de Referência 
Recente: 0 
Esperado: 250 
Fórmula de Cálculo: Projetos financiados 
 
Público Alvo: 
Comunidades rurais, através de associações comunitárias, residentes em área rural e em 
sede municipais com menos de 7.500 habitantes em 71 municípios do Estado. Excetua-
se a grande Aracaju (Aracaju, Barra dos Coqueiros, N. S. do Socorro e São Cristóvão). 
 
Ações: 
 
5134 –Implantação de Empreendimentos Sociais Comunitários 
 
Finalidade: Apoio às pequenas comunidades e ao desenvolvimento municipal 
sustentável. 
 
Descrição: Financiamento de projetos comunitários 
 
Detalhamento da Implementação: Projetos comunitários de infra-estrutura social tais 
como construção de centros comunitários, creches etc. 



 

 
Territorializada: Sim 
Produto: Projetos financiados 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 4 2 3 3 
Financeira 367.225,00 140.000,00 210.000,00 140.000,00 

 
5135 –Implantação de Projetos de Infra-Estrutura Social 
 
Finalidade: Apoio as pequenas comunidades e ao desenvolvimento municipal 
sustentável 
 
Descrição: Financiamento de projetos comunitários 
 
Detalhamento da Implementação: Projetos comunitários de infra-estrutura social, tais 
como construção de pontes, passagens molhadas, lavanderias comunitárias, etc. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Projetos de infraestrutura financiados 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 9 16 23 11 
Financeira 1.198.726,00 1.740.000,00 2.590.000,00 1.130.000,00 

 
5136 –Implantação de Projetos de Infra-Estrutura Básica 
 
Finalidade: Promoção do trabalho e geração de renda 
 
Descrição: Financiamentos de projetos comunitários para apoio e fortalecimento da 
produção e comercialização de produtos não agrícolas 
 
Detalhamento da Implementação: Apoio e fortalecimento da produção e 
comercialização das cadeias produtivas do artesanato, confecções, cerâmica e bio-
combustíveis 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Projetos financiados 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 19 7 12 18 
Financeira 1.613.668,00 650.000,00 1.298.000,00 1.833.653,00 

 
5137 –Implantação de Pequenas Unidades Produtivas 
 
Finalidade: Promoção do trabalho e geração de renda 
 
Descrição: Financiamentos de projetos comunitários para a produção e industrialização 
de produtos agrícolas, sobretudo da agricultura familiar 
 



 

Detalhamento da Implementação: Fortalecimento da agricultura familiar e das cadeias 
produtivas da fruticultura, piscicultura, bovinocultura de carne e leite, apicultura, etc. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Projetos financiados 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 133 74 128 178 
Financeira 15.985.956,00 6.905.800,00 13.546.091,00 21.471.490,00 

 
5138 –Implantação de Projetos de Infra-Estrutura Hídrica 
 
Finalidade: Saneamento básico, visando controle e prevenção de doenças, menor índice 
de mortalidade, maior produtividade humana e agrícola e uso racional dos recursos 
hídricos. 
 
Descrição: Financiamento de projetos comunitários 
 
Detalhamento da Implementação: Ampliação da oferta água para população rural e para 
as atividades agrícolas, tais como irrigação e piscicultura. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Projetos implantados 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 38 32 69 36 
Financeira 6.370.421,00 5.200.000,00 10.975.000,00 5.020.000,00 

 
5139 –Implantação de projetos de Infra-Estrutura Sanitária 
 
Finalidade: Saneamento Básico, visando controle e prevenção de doenças, menor índice 
de mortalidade, maior produtividade humana, melhoria na qualidade de vida da 
população rural e evitar o comprometimento dos recursos hídricos. 
 
Descrição: Financiamentos de projetos comunitários de infra-estrutura sanitária 
 
Detalhamento da Implementação: Ampliar saneamento básico no meio rural. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Projetos implantados 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 25 22 35 26 
Financeira 5.206.514,00 4.350.000,00 6.850.000,00 20.356.514,00 

 
5140 –Implantação de Banco de Dados Pequenas Comunidades 
 
Finalidade: Sistema informatizado contínuo de coleta, armazenamento, análise de 
consistência de dados de caracterização e informações. 
 



 

Descrição: Caracterização sócio-econômica dos beneficiários, através da implantação de 
sistema informatizado contínuo de coleta, armazenamento, análise de consistência de 
dados de caracterização e informações demográficas, sociais (saúde, educação e 
habitação) e econômicas (renda, acesso a bens de consumo) sobre as pequenas 
comunidades e municípios do interior sergipano. 
 
Detalhamento da Implementação: Sistema informatizado contínuo de coleta, 
armazenamento, análise de consistência de dados de caracterização e informações 
demográficas, sociais (saúde, educação e habitação) e econômicas (renda, acesso a bens 
de consumo) sobre as pequenas comunidades e municípios do interior sergipano. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Sistema implementado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 1 1 1 
Financeira 13.760,00 13.500,00 12.750,00 12.750,00 

 
5141 –Implementação de Projetos de Conservação Ambiental 
 
Finalidade: Controle, proteção e preservação do meio ambiente. 
 
Descrição: Financiamentos de projetos comunitários 
 
Detalhamento da Implementação: Proteção, preservação e revitalização de rios, riachos, 
lagoas, mangues, matas ciliares e áreas degradadas. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Sistemas implantados 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 42 37 64 26 
Financeira 13.760,00 13.500,00 12.750,00 12.750,00 

 
5142 –Implantação de Sistema de Monitoria, Avaliação e Impacto 
 
Finalidade: Sistema informatizado de acompanhamento, supervisão, análise e avaliação 
da evolução do bem-estar da população das pequenas comunidades, o incremento de 
bens de consumo e do capital social das famílias beneficiadas. 
 
Descrição: Implantação de sistemas e atividades contínuas de monitoramento, 
avaliação. 
 
Detalhamento da Implementação: Implantação, desenvolvimento e acompanhamento de 
sistema informatizado de supervisão, análise e avaliação da evolução e impacto do bem-
estar da população das pequenas comunidades. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Sistema implantado 
Unidade de Medida: Unidade 



 

Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 1 1 1 
Financeira 15.289,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

 
5143 –Desenvolvimento de Projetos Especiais e Projetos Padrões 
 
Finalidade: Desenvolvimento de projetos de cadeias produtivas completas para 
determinados produtos agrícolas ou não agrícolas, originários de projetos produtivos 
financiados, com geração de emprego e renda, incluindo projetos de conservação do 
meio ambiente e projetos-padrões completos: memorial descritivo, projeto técnico, 
especificações técnicas, desenhos e plantas e plano de mitigação de impactos 
ambientais. 
 
Descrição: Elaboração e desenvolvimento de projetos técnicos. 
 
Detalhamento da Implementação: Desenvolvimento de projetos de cadeias produtivas 
completas para determinados produtos agrícolas ou não agrícolas, originários de 
projetos produtivos financiados, com geração de emprego e renda, incluindo projetos de 
conservação do meio ambiente e projetos-padrões completos: memorial descritivo, 
projeto técnico, especificações técnicas, desenhos e plantas e plano de mitigação de 
impactos ambientais. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Projetos elaborados 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 5 5 5 5 
Financeira 38.222,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 

 
5144 –Realização de Eventos de Recursos Humanos da Área Administrativa 
 
Finalidade: Capacitar, treinar, reciclar e promover a gestão do conhecimento e a 
qualificação profissional entre os empregados e funcionários da PRONESE com 
funções administrativas e da atividade-meio, bem como outros servidores públicos 
interessados. 
 
Descrição: Treinamento e capacitação dos servidores. 
 
Detalhamento da Implementação: Capacitar, treinar, reciclar e promover a gestão do 
conhecimento e a qualificação profissional entre os empregados e funcionários da 
PRONESE com funções administrativas e da atividade-meio, bem como outros 
servidores públicos interessados. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Eventos realizados 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 1 1 1 
Financeira 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
 



 

5145 –Realização de Eventos de Recursos Humanos da Área Técnica 
 
Finalidade: Capacitar, treinar, reciclar e promover a gestão do conhecimento e a 
qualificação profissional entre os empregados e funcionários da PRONESE com 
funções técnicas e das atividades-fim, bem como outros servidores públicos 
interessados. 
 
Descrição: Promoção de qualificação técnica. 
 
Detalhamento da Implementação: Capacitar, treinar, reciclar e promover a gestão do 
conhecimento e a qualificação profissional entre os empregados e funcionários da 
PRONESE com funções técnicas e das atividades-fim, bem como outros servidores 
públicos interessados. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Eventos realizados 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 1 1 1 
Financeira 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 
 
5146 –Realização de eventos para os Conselhos e Associações Comunitárias 
 
Finalidade: Capacitação e treinamento do público alvo do programa. 
 
Descrição: Operacionalizar o programa para promover a geração de oportunidades de 
trabalho e a formação de capital social dos municípios e comunidades beneficiárias dos 
projetos de desenvolvimento rural. 
 
Detalhamento da Implementação: Operacionalizar o programa para promover a geração 
de oportunidades de trabalho e a formação de capital social dos municípios e 
comunidades beneficiárias dos projetos de desenvolvimento rural. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Eventos realizados 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 10 19 19 9 
Financeira 437.140,00 198.200,00 268.660,00 168.260,00 
 
0106 –Desenvolvimento Sustentável do Semiárido Sergipano 
 
Objetivo: Ampliar a base produtiva no semiárido sergipano, através de parcerias, 
principalmente internacionais, que visam a modernização e gestão da estrutura 
institucional e o fortalecimento do capital social e cultural do semiárido sergipano. 
 
Problema: Debilidade institucional; Necessidade de titulação das terras; Gestão da água 
deficiente; Assistência técnica deficitária; Comercialização da produção incipiente; 
Agroindústrialização; Baixo nível de organização dos produtores; Sazonalidade do 



 

emprego da mão-de-obra; Baixa qualificação dos produtores; Contaminação química; 
Invasão da área de reserva ambiental; Qualidade da água para consumo humano 
 
Justificativa: Necessidade da promoção do desenvolvimento sustentável do semiárido 
sergipano, por meio da ampliação da base produtiva e hídrica, da modernização e gestão 
da estrutura institucional e do fortalecimento do seu capital social e cultural, mediante o 
alcance dos seguintes objetivos específicos. Este programa se justifica: 
Pela expectativa de aumento da renda familiar, geração de empregos e melhoria das 
condições de vida. 
Pelo fomento ao Desenvolvimento Territorial; 
Pelo processo de Irrigação como elemento estruturante da Reforma Agrária; 
Pela compatibilização da infra-estrutura hídrica do projeto com o Canal Xingó; 
Pelo fomento à integração entre a agricultura irrigada e o sequeiro; 
Vinculação urbano-rural, para soerguimento das atividades agrícolas e não agrícolas 
 
Público Alvo: Trabalhadores rurais sem terra acampados, agricultores familiares, 
assentados da reforma agrária, assentados em perímetros de irrigação pública e da 
colonização estadual, organização de produtores e instituições estaduais, regionais e/ou 
locais públicas e privadas 
 
Indicadores: 
1 –Estradas para escoamento da Produção Implantada 
Unidade de Medida: Km 
Índice de Referência 
Recente: 100 
Esperado: 500 
2 –Gestão Pública Fortalecida e Modernizada 
Unidade de Medida: Unidade 
Índice de Referência 
Recente: 1 
Esperado: 8 
3 –Rede Elétrica para Apoio a Produção Implantada 
Unidade de Medida: Km 
Índice de Referência 
Recente: 500 
Esperado: 500 
4 –Agricultura de Sequeiro Articulada com Agricultura Irrigada Incorporada 
Unidade de Medida: Hectare 
Índice de Referência 
Recente: 5000 
Esperado: 8000 
5 –Agricultura Irrigada Incorporada 
Unidade de Medida: Hectare 
Índice de Referência 
Recente: 1500 
Esperado: 10000 
 
Ações: 
 
1278 –Modernização do Perímetro Irrigado Califórnia 



 

 
Finalidade: Aumentar a eficiência dos sistemas de irrigação, concorrendo para o 
incremento da produção e da produtividade das culturas e para o incremento da renda 
dos agricultores assentados no perímetro irrigado. 
 
Descrição: O processo de modernização se dará pela implantação de sistemas de 
irrigação localizada, em substituição ao sistema tradicional, para desenvolvimento de 
cultivos agrícolas irrigados, em combinação com atividades pecuárias semi-intensivas. 
 
Detalhamento da Implementação: Implantar 333 sistemas de irrigação localizado para 
lotes irrigados e de sequeiro; 
Equipamento de automação geral; 
Substituição de sistema de irrigação tradicional, reforma de sistemas elétricos, 
substituição de motobombas, recuperação de canais, recuperação de estradas e 
recuperação de sistemas de drenagem. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Perímetro irrigado modernizado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 1 1 1 
Financeira 401.000,00 2.942.857,14 4.499.000,00 4.666.666,66 
 
1279 –Estudo e Projetos de Aproveitamento de Recursos Hídricos Projeto Manoel 
Dionísio 
 
Finalidade: Aproveitamento do excedente de recursos hídricos captados, para fins de 
aumento da área irrigada na área do programa. 
 
Descrição: Promover estudos, pesquisas e projeto de viabilidade hídrica, para 
incremento de área irrigada. 
 
Detalhamento da Implementação: Promover estudos e levantamentos plani-altimétricos 
e pedológicos detalhados para fins de acréscimo de área irrigada no setor 3 nos 
municípios de Canindé do São Francisco, Poço Redondo e Porto da Folha, promovendo 
estudos de pré-viabilidade, viabilidade, sócio-econômicos e ambientais. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Estudo ou projeto realizado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 1 2 3 
Financeira 1.626.000,00 2.821.428,57 4.281.000,00 4.375.000,00 
 
1280 –Implantação da Infra-estrutura hídrica produtiva do Projeto Manoel Dionísio 
 
Finalidade: Ampliar área de agricultura irrigada em articulação com áreas de sequeiro 
do Projeto de Irrigação Manoel Dionísio. 
 



 

Descrição: Ampliação da área de agricultura irrigada em articulação com as áreas de 
sequeiro com atividades pecuárias semi-intensivas, com a modernização dos sitemas de 
irrigação. 
 
Detalhamento da Implementação: Executar obras de engenharia de irrigação e introduzir 
sistemas de irrigação localizada, em área de 10.000 hectares irrigáveis e 20.000 hectares 
de agricultura de sequeiro articulado com irrigação. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Infra-estrutura hídrica produtiva irrigada e de sequeiro ampliada 
Unidade de Medida: Hectare 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 500 930 500 500 
Financeira 6.502.000,00 23.991.113,27 13.582.950,00 12.582.950,00 
 
1281 –Implantação de saneamento básico e habitação do Projeto Manoel Dionísio 
 
Finalidade: Dotar de infra-estrutura de serviços essenciais nos municípios alvo do 
projeto, abastecimento de água, habitações e saneamento rural. 
 
Descrição: Promover o abastecimento de água das residências nas zonas rurais dos 
municípios de Canindé e Poço Redondo, beneficiando 3.000 famílias; 
Promover o melhoramento de habitações nos municípios de Canindé e Poço Redondo 
via substituição de todas as casas de taipa existentes na região; 
Promover o saneamento básico rural via através da construção de sanitários sépticos. 
 
Detalhamento da Implementação: Será procedida à implantação de sistema de 
abastecimento de água das residências nas zonas rurais dos municípios de Canindé e 
Poço Redondo, beneficiando 3.000 famílias em 47 localidades, com uma população 
estimada em 15.000 pessoas. 
 
Será efetuado, também, o melhoramento de habitações nos municípios de Canindé e 
Poço Redondo (1.135 famílias), por meio da substituição de todas as casas de taipa 
existentes na região; 
Será implantado saneamento básico rural, via construção de sanitários sépticos em 
2.000 residências. 
 
Territorializada: Sim 
 
Produto: Infra-estrutura hídrica projetos de saneamento básico e habitação implantada 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1.000 1.035 1.000 1.155 
Financeira 2.601.000,00 12.339.693,88 28.000.00,000 11.000.000,00 
 
1282 –Promoção e Apoio a Projetos Produtivos do Projeto Manoel Dionísio 
 
Finalidade: Promover a organização dos produtores e apoiar projetos produtivos e 
serviços, com vista à sua inserção no mercado e à melhoria da sustentabilidade das 
explorações. 



 

 
Descrição: Promover a organização de produtores via: 
. Estruturação e implementação de planos de negócios; 
. Apoiar ao centro de informação e apoio a unidades de produção; 
. Capacitar agentes produtivos nos níveis gerencial e comercial; 
. Fortalecer os Centros de Vocação Tecnológico em Pecuária e Difusão; 
. Erradicar o analfabetismo. 
 
Detalhamento da Implementação:  
Realização de estudos para organizar e fortalecer cadeias produtivas; 
Organização de informações estratégicas; 
Desenvolvimento de ações de apoio técnico e gerencial; 
Apoio ao desenvolvimento das atividades na região; 
Ampliação das ações do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em unidade de 
referência tecnológica da agricultura irrigada em articulação com explorações de 
sequeiro; 
Promoção da alfabetização de adultos. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Projeto apoiado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 75 73 75 75 
Financeira 1.594.750,00 2.608.928,57 3.897.750,00 6.864.583,33 
 
1283 –Fortalecimento de Instituições Locais na área do Projeto Manoel Dionísio 
 
Finalidade: Fortalecer instituições estaduais, regionais e/ou locais, públicas e privadas 
presentes na região, para apoiar o processo de desenvolvimento a ser induzido pelo 
Programa, de forma articulada. 
 
Descrição: O projeto buscará qualificar prefeituras municipais, instituições locais e 
comunitárias, públicas e privadas para a promoção do desenvolvimento. 
 
Detalhamento da Implementação: Promover o redesenho organizacional e 
desenvolvimento de planos diretores municipais e capacitar funcionários de instituições 
públicas, das organizações da sociedade civil:  
Instituições públicas locais; 
Organizações locais para a gestão ambiental; 
Instituições comunitárias 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Instituição local fortalecida 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 75 75 75 75 
Financeira 570.750,00 394.642,86 709.750,00 2.947.916,68 
 
1284 –Apoio aos Projetos de Produção, Beneficiamento e Agroindustrialização do 
Semiárido de Sergipe–PIPS 



 

 
Finalidade: Apoiar a implantação de unidades produtivas, de distritos agroindustriais e 
centrais de comercialização e instalação de bancos de sementes e de sêmen e de viveiros 
de mudas vegetais, de modo a dar suporte ao desenvolvimento sustentável regional. 
 
Descrição: O projeto se desenvolverá por meio da implantação de infra-estrutura de 
beneficiamento ou de processamento de produtos agrícolas, para agregação de valor aos 
seus produtos; beneficiamento ou transformação da matéria prima e comercialização; 
disponibilização de material genético de qualidade, em caráter permanente, com a 
instalação dos bancos de sementes, bancos de sêmen e viveiros de mudas. 
 
Detalhamento da Implementação: Implantação de unidades produtivas, de distritos 
agroindustriais e centrais de comercialização e instalação de bancos de sementes e de 
sêmen e de viveiros de mudas vegetais, dar-se-á através da operacionalização dos 
seguintes projetos: 
a)implantação unidade de beneficiamento, produção e de Distritos Agroindustriais; 
b)implantação de Central de Comercialização; 
c)implantação de Central de Armazenamento; 
d)implantação de Bancos de Sementes; 
e)implantação de Centro de Alevinagem; 
f)implantação de Centro de Inseminação Artificial e Transferência de Embriões; 
g)implantação de Unidade Multiplicadora de material de propagação da cultura da 
mandioca;. 
h)aquisição de tanque de resfriamento de leite; 
l)aquisição de patrulha agrícola mecanizada 
Territorializada: Sim 
 
Produto: Projeto apoiado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 25 36 29 32 
Financeira 6.752.000,00 14.165.051,02 26.120.750,00 34.322.916,67 
 
1285 –Implantação de Infra-estrutura Viária e Hídrica no Semiárido -PIPS 
 
Finalidade: Recompor e implantar infra-estrutura viária para possibilitar o escoamento 
da produção agropecuária, bem como reforçar a infra-estrutura hídrica, para garantir o 
suprimento hídrico à população e a dessedentação animal. 
 
Descrição: Proceder-se-á à construção, recuperação e manutenção de estradas vicinais, 
intermunicipais e estaduais, obras-de-arte, e implantação ou melhoria de estradas 
vicinais para o escoamento da produção durante todo o ano; oferta de água através da 
implantação ou recuperação de sistemas de abastecimento de água potável para 
abastecimento humano e de tanques, aguadas ou açudes para a dessedentação animal; 
 
Detalhamento da Implementação: Promover a recuperação e manutenção das estradas 
municipais e estaduais, garantindo o permanente escoamento da produção, a partir de: 
 
a)recuperação de Rodovias Estaduais Pavimentadas (asfaltadas); 
b)recuperação de estradas vicinais estaduais; 



 

c)pavimentação de Rodovias estaduais; 
d)construção de rodovias estaduais; 
e)recuperação de estradas vicinais municipais; 
f)construção de rodovias municipais; 
g)construção de Pontes; 
h)construção de Passagem Molhada; 
i)aquisição de Patrulha Mecanizada. 
 
     
Garantir a segurança hídrica para o incremento das atividades produtivas, como também 
e principalmente, para o próprio abastecimento humano e dessedentação dos animais, 
com a ampliação da oferta de água através da recuperação e construção em áreas rurais 
não atendidas pelas adutoras, via:   
a)recuperação de Poços Tubulares; 
b)ampliação de Aguadas; 
c)limpeza de Aguadas; 
d)construção de Aguadas; 
e)construção de cisternas domiciliares. 
h)aquisição de tanque de resfriamento de leite; 
l)aquisição de patrulha agrícola mecanizada 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Percentual de infraestrutura viária e hídrica implantada 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 0 0 0 100 
Financeira 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 
 
1286 –Revitalização dos perímetros irrigados Propriá e Cotinguiba Pindoba –PIPS 
 
Finalidade: Recuperar e modernizar a infra-estrutura produtiva e viária dos perímetros 
irrigados Propriá e Cotinguiba-Pindoba, no município de Propriá, objetivando a 
racionalização do processo produtivo. 
 
Descrição: Operacionalizar ações para recuperação e modernização de eletrobombas, 
malha viária e malhas de drenagem dos perímetros irrigados Propriá e Cotinguiba 
Pindoba. 
 
Detalhamento da Implementação: Proceder a recuperação de eletrobombas, canais, 
estradas para escoamento da produção, limpeza e desassoreamento de coletores e drenos 
e aquisição de máquinas e equipamentos. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Perímetro irrigado modernizado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 2 2 2 2 
Financeira 1.965.500,00 1.361.734,69 2.453.000,00 6.120.833,33 
 
1287 –Fortalecimento Institucional no Semiárido –PIPS 



 

 
Finalidade: Modernizar o planejamento e gestão de organizações sociais públicas e 
privadas, com o escopo de garantir o pleno desenvolvimento das  atividades, relativas 
ao desenvolvimento sustentável dos municípios nos territórios envolvidos no projeto. 
 
Descrição: Promover ações efetivas de modernização do Planejamento e da Gestão, com 
reestruturação das instituições envolvidas, modernização dos processos e dos 
instrumentos de planejamento operacional e participativo, sistemas de gestão interna e 
de controle de implantação sistemas e mecanismos de monitoramento e avaliação. 
 
Modernização da Tecnologia da Informação aquisição de hardware e de redes de 
computação e de comunicação; aquisição e desenvolvimento de software e sistemas de 
informação para desenvolvimento institucional. 
Gestão de Recursos Humanos  com a capacitação e treinamento dos recursos humanos 
das instituições.  
Geração e Difusão dos Serviços Tecnológicos, assistência técnica e ensino. 
 
Detalhamento da Implementação: Promover a modernização do Planejamento e da 
Gestão com reestruturação das instituições envolvidas, modernização dos processos e 
dos instrumentos de planejamento operacional e participativo, sistemas de gestão 
interna e de controle de implantação sistemas e mecanismos de monitoramento e 
avaliação. 
 
Promover a modernização da Tecnologia da Informação aquisição de hardware e de 
redes de computação e de comunicação; aquisição e desenvolvimento de software e 
sistemas de informação para desenvolvimento institucional. 
 
Capacitação operacional; 
Métodos e ferramentas de Gestão do Conhecimento; 
Disponibilizar redes de especialistas; 
Inclusão digital voltada para o agronegócio; 
Estimular a gestão do conhecimento para o apoio e a formulação de políticas públicas; 
Identificar, estruturar e monitorar áreas e assuntos temáticos; 
Gerir a infra-estrutura de tecnologia da informação do Centro. 
 
 
Gestão de Recursos Humanos  com a capacitação e treinamento dos recursos humanos 
das instituições.  
 
Geração e Difusão dos Serviços Tecnológicos, com a reestruturação assistência técnica 
oficial, consolidação dos centros de difusão de tecnologia e ensino contextualizado. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Organização fortalecida 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 0 0 280 310 
Financeira 0,00 0,00 11.358.750,00 11.052.083,33 
 
1288 –Administração, supervisão e fiscalização do Projeto PIPS 



 

 
Finalidade: Assegurar o cumprimento das ações estabelecidas no projeto. 
 
Descrição: Operacionalizar ações no sentido de assegurar que as ações do projeto sejam 
desenvolvidas na forma estabelecida no Contrato de Empréstimo a ser celebrado com o 
órgão financiador e nos respectivos Planos Operativos Anuais. 
 
Detalhamento da Implementação: Utilizar recursos humanos e financeiros no 
acompanhamento e fiscalização do projeto PIPS, almejando o cumprimento das metas 
pactuadas. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Projeto acompanhado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 0 0 1 1 
Financeira 0,00 0,00 42.500,00 42.500,00 
 
1289 –Administração, supervisão e fiscalização do Projeto PIPS 
 
Finalidade: Estudos e Projetos no Semiárido -PIPS 
 
Descrição: Realizar estudos das cadeias produtivas, de aproveitamento das várzeas do 
Rio São Francisco e elaboração de projetos produtivos. 
 
Detalhamento da Implementação: Promoção de estudos e projetos necessários para a 
implantação do projeto, planos de negócios, bem como a elaboração de projetos 
produtivos adequados à agricultura familiar e de viabilidade das áreas ribeirinhas do Rio 
São Francisco. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Estudo realizado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 0 0 12 14 
Financeira 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 
 
1290 –Aquisição de Terras 
 
Finalidade: Promover a aquisição de imóveis rurais para fins de assentamentos de 
trabalhadores rurais sem terra, minifundiários e posseiros. 
 
Descrição: Promover a aquisição de imóveis pela via da desapropriação por utilidade 
pública em convenio com a União, promovendo a reordenação agrária e assentamento 
de famílias. 
 
Detalhamento da Implementação: Proceder a aquisição de imóveis rurais passíveis de 
desapropriação,através da atualização cadastral, vistoria, avaliação e obtenção fundiária, 
para reversão ao patrimônio da União e assentamento de famílias. 
 



 

Territorializada: Sim 
Produto: Áreas adquiridas 
Unidade de Medida: Hectare 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 20.000 20.000 20.000 20.000 
Financeira 6.377.000,00 6.749.550,00 6.749.550,00 10.899.550,00 
 
3604 –Construção da Barragem São José, em Poço Verde 
 
Finalidade: Construir barragens com o objetivo de viabilizar captação de água para 
irrigação. 
 
Descrição: Desenvolvimento da agricultura melhorando a qualidade de vida da 
população. 
 
Detalhamento da Implementação: Elaboração de projetos, licitação e contratação. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Barragem 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 40 20 20 20 
Financeira 5.100.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 
 
 
0107 –Fortalecimento de Cadeias Produtivas Agropecuárias 
 
Objetivo: Promover ações de apoio ao desenvolvimento de cadeias produtivas agrícolas, 
com qualidade e competitividade de forma sustentável. 
 
Problema: Necessidade de recuperar capacidade operacional de mini-agroindústrias; 
Falta de organização dos atores sociais envolvidos; 
Falta de capacitação em gestão; 
Falta de política de crédito; 
Falta de incentivo ao beneficiamento e às indústrias de suporte; 
Falta de eficiência operacional das cadeias produtivas. 
 
Justificativa: O desenvolvimento da agricultura nacional e regional tem de ser pensado 
nos marcos de um modelo de abertura e integração crescente da economia do País. 
Logo, o processo de globalização e a inserção competitiva da economia brasileira na 
economia internacional impõem o incremento da competitividade internacional das 
cadeias produtivas no Brasil.Permeando toda a atuação, o setor agrícola está convicto de 
que o aumento da competitividade do setor produtivo do País é o seu norte. Impõe-se 
um política vigorosa de aumento da competitividade dos produtos agrícolas, por 
diversos motivos: os ganhos de produtividade são hoje o motor inquestionável do 
crescimento econômico, e o Brasil apresenta desvantagens significativas em relação aos 
benchmarks internacionais; tais ganhos são indispensáveis ao equilíbrio 
macroeconômico do Estado, em especial no que concerne ao balanço de pagamentos; 
são também essenciais para que se assegure uma integração soberana da região à 



 

comunidade nacional e internacional; por fim, para que se alcance uma redução efetiva 
da pobreza e da miséria, e aumentos substantivos nos salários reais. 
 
Público Alvo: Agroindústrias, produtores rurais e organizações sociais. 
 
Indicadores: 
1 –Cadeias Produtivas Estruturadas em Bases Sustentáveis 
Unidade de Medida: Unidade 
Índice de Referência 
Recente: 1 
Esperado: 10 
2 –Pequenas agroindústrias reestruturadas e em operação 
Unidade de Medida: Unidade 
Índice de Referência 
Recente: 2 
Esperado: 15 
3 –Incremento da Produção Aquícola 
Unidade de Medida: Percentual 
Índice de Referência 
Recente: 10 
Esperado: 10 
4 –Incremento da Produção da Pesca Artesanal 
Unidade de Medida: Percentual 
Índice de Referência 
Recente: 5 
Esperado: 5 
 
1261 –Desenvolvimento da Aquicultura Sustentável em Sergipe 
 
Finalidade: Promover e fomentar a aquicultura com vista ao incremento da geração de 
emprego e renda e à promoção do desenvolvimento rural. 
 
Descrição: Por meio de ações diretas e parcerias buscar-se-á desenvolver e promover a 
cadeia produtiva da aquicultura, atendendo aos requisitos do desenvolvimento 
sustentável –socialmente justo, ambientalmente responsável e economicamente viável. 
 
Detalhamento da Implementação: –Criação e fortalecimento de organização social dos 
produtores. 
–Implantação de unidades experimentais e demonstrativas. 
–Apoio à comercialização da produção e à inserção do pescado na merenda escolar e em 
programas oficiais de distribuição de alimentos. 
–Definição e estabelecimento de marcos legais. 
–Capacitação e qualificação de atores. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Pescado cultivado 
Unidade de Medida: Tonelada 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 650 1000 885 837 
Financeira 50.000,00 200.000,00 1.700.000,00 1.939.243,34 



 

 
1262 –Recuperação de Parques de Exposição Agropecuárias 
 
Finalidade: Recuperar prédios de parques de exposições agropecuárias. 
 
Descrição: A recuperação dos parques de exposição busca dotar a sociedade de espaços 
físicos para exposições, feiras e eventos técnicos de apoio às diversas cadeias produtivas 
da agropecuária, de modo a promover a comercialização e a integração dos diversos 
componentes dessas cadeias. 
 
Detalhamento da Implementação: A ação será levada a efeito com o suporte de projetos 
técnicos, com a participação efetiva do Dehop na fiscalização da operacionalização das 
obras. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Parque recuperado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 2 4 4 4 
Financeira 100.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 
 
1263 –Construção e Ampliação de Matadouros 
 
Finalidade: Construir e ampliar matadouros públicos de conformidade com os padrões 
técnicos. 
 
Descrição: A construção e a ampliação têm como propósito atender a demandas 
territoriais, de modo a atender aos requisitos técnicos para fornecimento de produtos e 
subprodutos de origem animal de acordo com os padrões higiênicos e e de preservação 
ambiental. 
Esta levará em conta critérios técnicos locacionais, de modo que tais instalações 
atendam na devida escala econômica as demandas territoriais de abate. 
 
Detalhamento da Implementação: A seleção se dará de conformidade com o 
Planejamento do Desenvolvimento Territorial participativo, alocando-se tais 
equipamentos naquele município que melhor atenda aos requisitos técnicos exigidos. 
A unidade centralizará os abates, transportando-se para os demais municípios carcaças e 
demais peças, de conformidade com os requisitos de higiene e conservação de 
alimentos. 
O Estado aportará recursos, executando as obras com a participação da Secretaria da 
Infra-estrutura/Dehop. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Matadouro construído ou ampliado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 1 1 1 
Financeira 50.000,00 100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 
 
1265 –Assistência aos Produtores de Flores Tropicais 



 

 
Finalidade: Apoiar a execução de projetos de desenvolvimento da cadeia produtiva de 
flores e plantas tropicais em Sergipe. 
 
Descrição: A ação será levada a efeito como forma de se buscarem alternativas 
produtivas para geração de emprego e renda. O papel do Estado com relação à atividade 
se dará pelo apoio à organização da produção, articulação dos elementos da cadeia para 
inserção nos mercados e suporte à capacitação tecnológica e mercadológica. 
 
Detalhamento da Implementação: A Secretaria da Agricultura promoverá a capacitação 
tecnológica de produtores de flores, capacitação em aspectos de comercialização e  
mercado, apoiará a realização de eventos integrativos, promoverá intercâmbio entre 
produtores. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Produtores de flores assistidos 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 15 60 70 60 
Financeira 200.000,00 250.000,00 250.000,00 1.250.000,00 
 
1266 –Reestruturação Física e Operacional de Pequenas Agroindústrias 
 
Finalidade: Reestruturar física e operacionalmente pequenas agroindústrias existentes 
em vários territórios, com vista à agregação de valor à produção primária da 
agropecuária. 
 
Descrição: Há no estado mais de 60 pequenas agroindústrias voltadas para o 
beneficiamento e o processamento de produtos diversos, a exemplo de laticínios, 
fabriquetas de polpas e doces de frutas, dentre outras, implantadas principalmente com 
recursos do Pronaf e da Pronese. 
A quase totalidade de tais unidades está desativada por problemas estruturais e as três 
que estão em funcionamento, com problemas de gestão. 
A ação se dará mediante articulação institucional para recuperação das unidades físicas 
e capacitação de pessoal para gestão das unidades de processamento. 
 
Detalhamento da Implementação: A Seagri realizou diagnóstico de 64 unidades 
instaladas, a partir do qual elaborou projeto de reativação das mesmas, envolvendo a 
recuperação física e a qualificação de pessoal para operação e gestão. 
A reativação das unidades tem como propósito a agregação de valor aos produtos 
agrícolas, possibilitando a melhoria da renda de agricultores familiares organizados em 
associações. 
Busca-se a integração vertical da produção, associando a produção primária com o 
beneficiamento ou processamento industrial, de modo a atender exigências do mercado 
consumidor. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Agroindústria reestruturada 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 



 

Física 2 1 3 3 
Financeira 100.000,00 150.000,00 150.000,00 250.000,00 
 
 
1267 –Desenvolvimento da Pesca Sustentável em Sergipe 
 
Finalidade: Promover e fomentar o extrativismo pesqueiro com vistas ao incremento da 
geração de emprego e renda e à promoção do desenvolvimento rural. 
 
Descrição: Promover e fomentar o extrativismo pesqueiro com vistas ao incremento da 
geração de emprego e renda e à promoção do desenvolvimento rural. 
 
Detalhamento da Implementação: –Criação e fortalecimento de organização social dos 
pescadores. 
–Implantação de unidades experimentais e demonstrativas. 
–Apoio à comercialização da produção e à inserção do pescado na merenda escolar e em 
programas oficiais de distribuição de alimentos. 
–Oferta de crédito e incentivos fiscais e/ou locacionais. 
–Definição e estabelecimento científico de marcos legais. 
–Capacitação e qualificação de atores. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Pescado 
Unidade de Medida: Tonelada 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 980 950 4.000 4.000 
Financeira 100.000,00 150.000,00 150.000,00 1.150.000,00 
 
1268 –Apoio a Produção de Bioenergia 
 
Finalidade: Apoiar projetos de aproveitamento de matérias-primas agropecuárias para 
produção de energia renovável. 
 
Descrição: O esperado esgotamento do suprimento de petróleo em escala mundial, 
aliado à elevação dos preços do produto, aponta para a busca de alternativas energéticas 
para atendimento das diversas demandas. 
A agroenergia se constitui em uma resposta a tais demandas, seja na produção de álcool 
etílico carburante, biodiesel, biomassa florestal e seus resíduos, bem como dejetos 
agropecuários e industriais. 
A ação da Agricultura se voltará para o estabelecimento de sistemas produtivos 
agrícolas e agro-florestais, de modo a subsidiar as ações produtivas da agricultura 
familiar e da agricultura patronal.    
 
Detalhamento da Implementação: No tocante à produção de álcool, a Agricultura agirá 
em conjunto com os organismos de incentivo estadual, no sentido de direcionar 
empreendimentos produtivos ao plantio da cana-de-açúcar. 
Com relação ao biodiesel, a Agricultura agirá dentro da Rede Sergipe de Biodiesel 
procurando definir as espécies de oleaginosas que melhor se adequem a sistemas 
produtivos da agricultura familiar e da patronal. 



 

Com relação à produção de biomassa, a ênfase será no incentivo à recomposição da 
cobertura vegetal, tanto para recuperação da vegetação nativa quanto para 
reflorestamento em áreas não adequadas para outros cultivos. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Projeto apoiado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 7 5 4 10 
Financeira 250.000,00 250.000,00 250.000,00 1.250.000,00 
 
1269 –Reforma e Recuperação de Matadouros 
 
Finalidade: Proporcionar melhores condições sanitárias aos matadouros municipais. 
 
Descrição: Reformar e recuperar matadouros, adequando-os ao ótimo sanitário, 
buscando melhores condições de trabalho e sanidade.    
 
Detalhamento da Implementação: Elaboração de projetos, licitação e contratação. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Matadouro recuperado ou reformado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 1 1 1 
Financeira 50.000,00 100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 
 
1270 –Recuperação da Capacidade Produtiva da Citricultura 
 
Finalidade: Promover a recuperação da cultura mediante a substituição de pomares 
degradados, com vista ao incremento da produtividade, da produção e da renda dos 
produtores, contribuindo, também para a recuperação econômica dos territórios Centro 
Sul e Sul de Sergipe. 
 
Descrição: O conjunto de ações a serem levadas a efeito tem por base a recomposição 
da base genética de material de propagação. Para tanto, o Estado investirá na renovação 
e ampliação de borbulheiras para produção de borbulhas e na produção de sementes de 
porta-enxertos, material a ser utilizados por viveiristas na produção de mudas 
selecionadas. 
A sistemática prevê, também, o incentivo a viveiristas, para produção de mudas sob 
condições controladas em viveiros telados, as quais serão adquiridas pelos agricultores 
familiares a preço subsidiado. 
   
Detalhamento da Implementação: A sistemática de ação constará da produção de 
borbulhas e sementes de porta-enxertos para uso pelos viveiristas. As unidades de 
produção serão instaladas em áreas de pesquisa da Seagri/Deagro. 
O sistema de produção de mudas será conduzido por viveiristas credenciados, com 
assistência técnica do Deagro. 
 
Territorializada: Sim 



 

Produto: Hectare revitalizado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1.865 264 1.000 750 
Financeira 1.800.000,00 2.376.580,40 3.376.580,40 3.376.580,40 
 
1271 –Apoio à Apicultura 
 
Finalidade: Fomentar o empreendedorismo, através da geração de ocupação e renda, 
fundamentadas na cultura de cooperação e conceitos do associativismo / 
cooperativismo, com foco em elos da cadeia produtiva do mel. 
 
Descrição: Desenvolver ações procurando desenvolver a melhoria da cadeia produtiva 
do mel, atendendo a pequenos empresários rurais ligados ao setor apícola sergipano, 
através da consultoria e capacitação dos envolvidos, da busca de novos mercados e da 
articulação permanente de parcerias.   
 
Detalhamento da Implementação: Realizar projetos de capacitação; 
Assistência Técnica a produtores; 
Consultoria. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Produtor atendido 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 100 250 180 38 
Financeira 50.000,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 
 
1272 –Promoção do Turismo Rural 
 
Finalidade: Fomentar ações e investimentos no segmento de turismo rural, respeitando 
as potencialidades e vocações das propriedades rurais. 
 
Descrição: Direcionar projetos que promovam a combinação de atividades já existentes 
nas propriedades com novos e diversificados serviços e produtos (a exemplo de 
restaurante, floricultura, agricultura orgânica, agroindústria,produtos orgânicos,entre 
outros).   
 
Detalhamento da Implementação: A Agricultura atuará em articulação com a área de 
Turismo, com vista à identificação de sítios com recursos naturais e atividades 
produtivas agrícolas e não agrícolas de interesse turístico. Uma vez identificadas, 
buscar-se-á desenvolver projetos para sua incorporação a roteiros, com prioridade às 
ações voltadas para a contemplação e preservação ambiental. A Agricultura apoiará a 
realização de capacitações, realização de outros eventos de suporte à atividade, com o 
propósito de fomentar a busca de alternativa produtiva para geração de emprego e 
renda. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Projeto apoiado 
Unidade de Medida: Unidade 



 

Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 3 2 6 6 
Financeira 75.255,00 125.255,00 25.255,00 25.255,00 
 
1830 –Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Coco 
 
Finalidade: Promover a Renovação e Recuperação do coqueiral sergipano, elevando a 
condição de atividade produtiva competitiva e economicamente sustentável. 
 
Descrição: Produção e fornecimento de mudas certificadas, erradicação de coqueirais 
decadentes, disponibilização de serviço mecanizados, fornecimento de adubo/calcário, 
capacitação de técnicos e agricultores.   
 
Detalhamento da Implementação: Criar câmara setorial da cadeia produtiva do 
coco;Capacitar técnicos e produtores em gestão de negócios e tecnologias; Cadastrar e 
orientar o credenciamento dos viveiristas para produção e comercialização de mudas de 
acordo com as exigências legais; Cadastrar os produtores optantes pela erradicação e 
renovação do coqueiral; Elaborar contrato de financiamento para os produtores dos 
imóveis que estejam inseridos no zoneamento agrícola; Disponibilizar mudas ; 
Identificar o mercado de acordo com a finalidade da produção (Agroindustrial); 
Desenvolver estudos sobre o impacto da importação da matéria prima dos países 
asiáticos e medidas compensatórias; Estimular relações contratuais de compra e venda 
para aquisição de coco de origem da agricultura familiar. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Agricultor beneficiado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 200 400 600 800 
Financeira 10.000,00 10.000,00 100.000,00 110.000,00 
 
1831 –Fortalecimento da Cadeia Produtiva de Sementes 
 
Finalidade: Promover a estruturação, dinamização, expansão e diversificação da cadeia 
produtiva de sementes como efetivo instrumento de maior participação da agricultura 
familiar no mercado  e do desenvolvimento sustentável de Sergipe, em base territorial. 
 
Descrição: Capacitar técnicos e produtores; Registrar os produtores de sementes; 
Aquisição de sementes básicas; Financiamento da produção; Assistência técnica; 
Contrato de compra das sementes; Implantação de Unidade de Teste e Demonstração –
UTD.   
 
Detalhamento da Implementação: Suprimento de sementes básicas; Assessoria técnica; 
Estabelecimento de normas e padrões para a produção; Fiscalização da produção, 
qualidade e comercialização de sementes; Acompanhamento da execução. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Produtor assistido 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 



 

Física 480 480 480 480 
Financeira 800.000,00 1.000.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 
 
1832 –Fortalecimento da Cadeia Produtiva de Citros 
 
Finalidade: Promover a estruturação, dinamização, expansão e diversificação da cadeia 
produtiva de citros como efetivo instrumento de maior participação da agricultura 
familiar no mercado  e do desenvolvimento sustentável de Sergipe, em base territorial. 
 
Descrição: Capacitação, associativismo, produção certificada de material básico e 
produção de mudas em viveiros telados, pesquisa e desenvolvimento, assistência 
técnica, difusão de tecnologia e crédito rural, defesa fitossanitária, revitalização do 
mercado do produtor de Boquim e relações contratuais entre organização de produtores 
e o mercado in natura, institucional e agroindustrial. 
 
Detalhamento da Implementação: Formação da rede dos atores que atuam na 
cadeia.Grupos de Trabalho –GT, Oficinas, Seminários, Unidades Demonstrativas, Dias 
de Campo (Temas Estratégicos: Territórios, políticas públicas, pesquisa e 
desenvolvimento, processo produtivo, agroecologia, capacitação, organização de 
produtores, agregação de valor e comercialização, comercialização, logística e infra-
estrutura). Acompanhamento, controle e avaliação da carteira de projetos aprovados. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Agricultor assistido 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 2.500 2.500 2.500 2.500 
Financeira 1.100.000,00 1.010.000,00 1.150.000,00 1.160.000,00 
 
1833 –Fortalecimento da Cadeia Produtiva de Mandioca 
 
Finalidade: Promover a estruturação, dinamização, expansão e diversificação da cadeia 
produtiva de mandioca como efetivo instrumento de maior participação da agricultura 
familiar no mercado  e do desenvolvimento sustentável de Sergipe, em base territorial. 
 
Descrição: Capacitar técnicos e produtores; Fomentar o Associativismo; Difundir 
estudos e pesquisas dos Segmentos da Cadeia Produtiva; Assistência técnica, crédito 
rural; Implementar Casas de Farinha comunitárias com inovações tecnológicas, 
associadas a unidades de empacotamento de farinha para consumo humano e  unidades 
de raspa de mandioca para consumo animal; Fomentar relacionamento contratual entre 
organizações de produtores da agricultura familiar e o mercado; Reflorestamento de 
espécies vegetais para lenha para casas de farinha;  Criar um fórum da cadeia produtiva 
da mandioca. 
 
Detalhamento da Implementação: Mobilização e organização dos produtores da 
agricultura familiar em entidades associativas; Formação da rede de atores que atuam na 
cadeia; Grupos de Trabalho –GT; Oficinas; Unidades Demonstrativas; Dias de Campo; 
Seminários; Formação da rede dos atores que atuam na cadeia; acompanhamento, 
controle e avaliação da carteira de projetos aprovados. 
 



 

Territorializada: Sim 
Produto: Agricultor familiar assistido 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 4.000 4.000 4.000 4.000 
Financeira 50.000,00 10.000,00 100.000,00 110.000,00 
 
1834 –Fortalecimento da Cadeia Produtiva de Mangaba 
 
Finalidade: Promover a estruturação, dinamização, expansão e diversificação da cadeia 
produtiva de mangaba como efetivo instrumento de maior participação da agricultura 
familiar no mercado  e do desenvolvimento sustentável de Sergipe, em base territorial. 
 
Descrição: Capacitação de técnicos e produtores; Preservação e Cultivo da 
MangabaFomentar o Associativismo; Pesquisa e desenvolvimento; Difusão dos estudos 
e pesquisas dos sistemas de produção já testados pela EMBRAPA; Assistência técnica, 
Difusão de Tecnologia e Crédito Rural; Defesa Fitossanitária; Relações contratuais 
entre organizadores de produtores e o Mercado In Natura, Institucional e Agroindustrial. 
 
Detalhamento da Implementação: Formação da rede dos atores que atuam na 
cadeia;Grupos de Trabalho –GT, Oficinas, Seminários, Unidades Demonstrativas, Dias 
de Campo (Temas Estratégicos: Territórios, políticas públicas, pesquisa e 
desenvolvimento, processo produtivo, agroecologia, capacitação, organização de 
produtores, agregação de valor e comercialização, comercialização, logística e infra-
estrutura); Acompanhamento, controle e avaliação da carteira de projetos aprovados. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Agricultor assistido 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1.000 1.000 1.000 1.000 
Financeira 10.000,00 10.000,00 100.000,00 110.000,00 
 
1835 –Fortalecimento da Cadeia Produtiva de Oleaginosas 
 
Finalidade: Promover a estruturação, dinamização, expansão e diversificação da cadeia 
produtiva de oleaginosas(algodão, mamona, girassol), como efetivo instrumento de 
maior participação da agricultura familiar no mercado  e do desenvolvimento 
sustentável de Sergipe, em base territorial. 
 
Descrição: Difusão dos estudos e pesquisas dos sistemas de produção já testados pela 
EMBRAPA; Fomentar relacionamento contratual entre organizações de produtores da 
agricultura familiar e indústrias de Biodiesel; Capacitação; Assistência técnica aos 
produtores; Instalação de unidades de esmagamento de oleaginosas. 
 
Detalhamento da Implementação: Mobilização e organização dos produtores da 
agricultura familiar em entidades associativas; Formação da rede dos atores que atuam 
na cadeia; Grupos de Trabalho –GT; Oficinas; Dias de Campo; Seminários; 
Acompanhamento da carteira de projetos aprovados. 
 



 

Territorializada: Sim 
Produto: Área assistida 
Unidade de Medida: Hectare 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1.880 2.780 3.750 4.900 
Financeira 100.000,00 10.000,00 100.000,00 110.000,00 
 
1836 –Fortalecimento da Cadeia Produtiva de Apicultura 
 
Finalidade: Promover a estruturação, dinamização, expansão e diversificação da cadeia 
produtiva de apicultura como efetivo instrumento de maior participação da agricultura 
familiar no mercado  e do desenvolvimento sustentável de Sergipe, em base territorial. 
 
Descrição: Capacitar de técnicos e produtores; fomentar o Associativismo; difundir 
estudos e pesquisas dos Segmentos da Cadeia Produtiva; assistência técnica, crédito 
rural; defesa Animal; fomentar relacionamento contratual entre organizações de 
produtores da agricultura familiar e o mercado; reflorestamento de espécies melíferas; 
cessão de Container para implementação de casas de mel; implementação do entreposto. 
 
Detalhamento da Implementação: Capacitar técnicos e apicultores através de cursos, 
seminários, oficinas, excursões e palestras técnicas e práticas de boa condução da 
atividade; Fomentar o associativismo através de mobilizações e orientações aos 
apicultores sobre formas de organizações, assistência técnica e administrativa na 
formalização e registro de associações; realização de palestras sobre procedimentos 
simples de administração; Difundir estudos e pesquisas dos segmentos da cadeia 
produtiva mediante palestras de pesquisadores e/ou outros grupos organizados já 
existentes de apicultores, distribuir cartilhas, folders, etc., visitas a outros apicultores 
que já desenvolvam a atividade com práticas tecnicamente recomendadas; Prestar 
assistência técnica aos apicultores através de visitas e reuniões de grupos nas 
propriedades produtoras, realizando demonstrações de métodos, de resultados, palestras, 
entre outros, bem como elaborar  projetos de crédito quando necessários para otimizar a 
exploração; Fomentar relacionamento contratual entre organizações de apicultores e o 
mercado, através da participação em feiras e diversos eventos no estado para divulgação 
dos produtos; apoiar a visitação das organizações de apicultores a potenciais 
compradores ( mercadinhos, farmácias, prefeituras, etc. ); fomentar a produção e plantio 
de mudas de espécies melíferas nas propriedades produtoras e comunidades do entorno 
para ampliar e diversificar o suporte alimentar da atividade; Estimular a implantação 
coletiva de casa de beneficiamento de mel, mediante financiamento pelos apicultores, e 
assistir os mesmos na gestão do empreendimento. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Produtor assistido 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 480 480 480 480 
Financeira 100.000,00 10.000,00 100.000,00 110.000,00 
 
1837 –Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Ovinocaprinocultura 
 



 

Finalidade: Proporcionar a estruturação da cadeia produtiva da ovinocaprinocultura, de 
forma a melhorar a produtividade das pequenas propriedades, garantir o fornecimento 
de carne com qualidade  e saudável à população através de abates higiênico-sanitário; 
incrementar o melhoramento genético  e o uso de biotecnologia como forma de garantir 
a o status de Sergipe como exportador de genética para o País; apoiar as organizações 
de produtores de cabra leiteira na comercialização de leite , gerando  mais renda e 
oportunidades de trabalho para a família rural. 
 
Descrição: Assistência técnica ao produtor familiar, de caprinos e ovinos, e às suas 
organizações em manejo sanitário, nutrição e manejo alimentar, manejo reprodutivo/ 
melhoramento genético e gestão do negócio; prestar serviço de inseminação artificial e 
sanidade animal; apoio ao Programa de Avaliação Genética do Ovino Sta. Inês 
conduzido por associação de produtores pesquisa participativa; preservação e 
recuperação ambiental; capacitação de agricultores familiares e mão-de-obra rural; 
apoio às organizações na comercialização de ovinos e derivados de produtos lácteos de 
cabra. 
 
Detalhamento da Implementação: Prestar assistência técnica ao agricultor familiar, 
ovinocultor e caprinocultor, de forma grupal, estabelecendo comunidades pólos de 
referência em ovinos de reprodução, ovinos de corte e caprinos de leite, com apoio do 
crédito rural do PRONAF; Apoiar as organizações de caprinocultores de leite na 
industrialização e comercialização de leite e derivados; Capacitação de agricultores 
familiares e mão-de-obra rural através de cursos, dias de campo, intercâmbio e outros 
métodos utilizando como unidade de formação de produtores a Unidade Móvel de 
Atenção à Pecuária, do Centro Vocacional de N.S. da Glória, bem como o próprio 
Centro e também o Centro de formação da Base Física de  Riachão do Dantas; 
Implementar a Unidade Móvel de Atenção à Pecuária (veículo Van equipado) para 
capacitação em tecnologias da reprodução e manejo em geral, prestar serviço de 
inseminação artificial e exames parasitológicos; Apoiar o Programa de Avaliação 
Genética do Ovino Sta. Inês, conduzido pela Associação Sergipana de 
Caprinovinocultores; Estabelecer parcerias com instituições de pesquisa (Embrapa e 
Universidades) para realização de experimentos participativos, envolvendo 
pesquisador/extensionista/ produtor, para resolver os gargalos da produção; Promover a 
preservação e recuperação ambiental, focando a recuperação de nascentes e matas 
ciliares e o manejo de solo e planta, através da assistência técnica e produção e 
distribuição de mudas de essências florestais forrageiras e do bioma específico, sob 
orientação da SEMARH; Estimular os produtores quanto ao abate técnico e higiênico-
sanitário de ovinos e caprinos utilizando-se da planta industrial dos matadouros 
frigoríficos de bovinos, multifuncional, a serem construídos, para garantir a qualidade 
do produto, sob orientação do Serviço de  Inspeção Estadual. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Agricultor familiar assistido 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1.300 1.300 1.300 1.300 
Financeira 10.000,00 30.000,00 150.000,00 160.000,00 
 
1838 –Fortalecimento da Cadeia Produtiva de Aqüicultura 
 



 

Finalidade: Promover a estruturação, dinamização, expansão e diversificação da cadeia 
produtiva de aqüicultura como efetivo instrumento de maior participação da agricultura 
familiar no mercado  e do desenvolvimento sustentável de Sergipe, em base territorial. 
 
Descrição: Capacitar de técnicos e produtores; fomentar o Associativismo; difundir 
estudos e pesquisas dos Segmentos da Cadeia Produtiva; assistência técnica, crédito 
rural; fomentar relacionamento contratual entre organizações de produtores da 
agricultura familiar e o mercado. 
 
Detalhamento da Implementação: Capacitar técnicos e aqüicultores através de cursos, 
seminários, oficinas, excursões e palestras técnicas e práticas de boa condução da 
atividade; Fomentar o associativismo através de mobilizações e orientações aos 
aqüicultores sobre formas de organizações, assistência técnica e administrativa na 
formalização e registro de associações; realização de palestras sobre procedimentos 
simples de administração; Difundir estudos e pesquisas dos segmentos da cadeia 
produtiva mediante palestras de pesquisadores e/ou outros grupos organizados já 
existentes de aqüicultores, distribuir cartilhas, folder, etc., visitas a outros aqüicultores 
que já desenvolvam a atividade com práticas tecnicamente recomendadas; Prestar 
assistência técnica aos aqüicultores através de visitas e reuniões de grupos nas 
propriedades produtoras, realizando demonstrações de métodos, de resultados, palestras, 
entre outros, bem como elaborar  projetos de crédito quando necessários para otimizar a 
exploração; Fomentar relacionamento contratual entre organizações de aqüicultores e o 
mercado, através da participação em feiras e diversos eventos no estado para divulgação 
dos produtos; apoiar a visitação das organizações de aqüicultores a potenciais 
compradores ( mercadinhos, prefeituras, etc. ). 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Produtor assistido 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1.350 1.350 1.350 1.350 
Financeira 10.000,00 30.000,00 150.000,00 160.000,00 
 
1839 –Fortalecimento da Cadeia Produtiva do Leite 
 
Finalidade: Proporcionar a estruturação da cadeia produtiva do leite, de forma a torná-la 
mais rentável e gerar mais renda e oportunidades de trabalho para a família rural. 
 
Descrição: Assistência técnica ao produtor familiar de leite e à suas organizações em 
nutrição e manejo alimentar, manejo reprodutivo e melhoramento genético, manejo 
sanitário, gestão do negócio e gestão da qualidade do leite; apoiar e assistir as pequenas 
agroindústrias na melhoria da infra-estrutura, na diversificação e qualidade do produto 
final; implementar o Programa Nacional de Qualidade do Leite. 
 
Detalhamento da Implementação: Prestar assistência técnica ao agricultor familiar e 
suas organizações, de forma grupal, estabelecendo comunidades pólos de referência 
fomentando a atividade com apoio do crédito  PRONAF;  Capacitar agricultores 
familiares e mão-de-obra rural através de cursos, dias de campo, intercâmbio e outros 
métodos utilizando como unidade de formação de produtores o CVT –Centro 
Vocacional Tecnológico de N. S. da Glória;  Apoiar a implementação do CVT –Centro 



 

Vocacional Tecnológico de N. S. da Glória, montando o laboratório de análise de leite e 
a Unidade Móvel de Atenção à pecuária para prestar serviços aos agricultores familiares 
e pequenas agroindústria; Implementar o Programa Nacional de Qualidade do Leite –IN 
51/MAPA, através de parcerias com as indústrias de laticínios, organizações de 
produtores na implantação de tanques de resfriamento comunitários, na granelização da 
coleta de leite e gestão da qualidade sob orientação do Ministério da Agricultura; 
Assistir à agroindústria familiar na melhoria da infra-estrutura de produção, em 
atendimento ao Decreto Estadual 12.350/91 e  o Decreto Federal nº5.741/2006  e 
demais legislações pertinentes, que estabelece o Sistema Unificado de Sanidade 
Agropecuária e permite às indústrias com Inspeção Técnica e Higiênico-Sanitária 
Estadual/SIE  participarem  do mercado interestadual. Esta ação deve ser em parceria 
com a SEICTEC que irá fomentar a estruturação através do PDI –Programa de 
Desenvolvimento Industrial de Sergipe; Apoiar o processo de comercialização de 
produtos lácteos da agricultura familiar através de estímulo às relações contratuais de 
compra e venda e pagamento por qualidade e quantidade, entre produtor e indústria, 
através de rodada de negociações entre as partes e, elaboração de projetos para o PAA –
Programa Federal de Aquisição de Alimentos; Estabelecer parcerias com instituições de 
pesquisa (Embrapa e Universidades) para realização de experimentos participativos, 
envolvendo pesquisador/extensionista/ produtor, para resolver os gargalos da produção; 
Promover a preservação e recuperação ambiental, focando na recuperação de nascentes 
e matas ciliares e o manejo de solo, através da assistência técnica e produção e 
distribuição de mudas de essências florestais forrageiras e do bioma específico, sob 
orientação da SEMARH. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Agricultor familiar assistido 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 5.000 5.000 5.000 5.000 
Financeira 198.000,00 198.000,00 250.000,00 260.000,00 
 
1840 –Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Pecuária de Corte 
 
Finalidade: Proporcionar a estruturação da cadeia produtiva da carne, de forma a 
melhorar a produtividade das propriedades, garantir o fornecimento de carne com 
qualidade à população através de abates higiênico-sanitário e recuperar a participação 
no mercado, gerando  mais renda e oportunidades de trabalho para a família rural. 
 
Descrição: Assistência técnica ao produtor familiar de gado de corte e às suas 
organizações em manejo sanitário, nutrição e manejo alimentar, manejo reprodutivo/ 
melhoramento genético e gestão do negócio; pesquisa participativa; preservação e 
recuperação ambiental; capacitação de agricultores familiares e mão-de-obra rural. 
 
Detalhamento da Implementação: Prestar assistência técnica ao agricultor familiar, de 
forma grupal, estabelecendo comunidades pólos de referência com apoio do crédito 
rural do PRONAF; Capacitar de agricultores familiares e mão-de-obra rural através de 
cursos, dias de campo, intercâmbio e outros métodos utilizando como unidade de 
formação de produtores o Centro de Capacitação de Riachão do Dantas; Estabelecer 
parcerias com instituições de pesquisa (Embrapa e Universidades) para realização de 
experimentos participativos, envolvendo pesquisador/extensionista/ produtor, para 



 

resolver os gargalos da produção; Promover a preservação e recuperação ambiental, 
focando a recuperação de nascentes e matas ciliares e o manejo de solo e planta, através 
da assistência técnica e produção e distribuição de mudas de essências florestais 
forrageiras e do bioma específico, sob orientação da SEMARH. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Agricultor familiar assistido 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 2.900 2.900 2.900 2.900 
Financeira 10.000,00 10.000,00 100.000,00 110.000,00 
 
1873 –Implantação da Aquicultura em Perímetros Irrigados e Assentamentos 
 
Finalidade: Apoiar o desenvolvimento da piscicultura no Estado de Sergipe 
 
Descrição: Planejar, executar, acompanhar e controlar a produção e comercialização do 
pescado e seus derivados. 
 
Detalhamento da Implementação: Implantar viveiros; identificar as entidade envolvidas 
no processo da piscicultura; e outras atividades correlatas 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Peixes 
Unidade de Medida: Tonelada 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 13,2 13,2 13,2 13,2 
Financeira 106.000,00 106.543,00 108.034,00 108.980,00 
 
0109 – Agricultura Familiar 
 
Objetivo: Promover a agricultura familiar, de caráter sustentável, com a expansão do 
agronegócio, visando a inclusão social e o bem-estar da sociedade. 
 
Problema: Degradação ambiental em função do uso de tecnologias inadequadas à 
sustentabilidade dos recursos naturais e da biodiversidade; 
Insegurança alimentar; 
Baixa oferta de produtos diferenciados no mercado; 
Agricultores familiares excluídos; 
 
Justificativa: A agricultura familiar foi alçada a Programa pelo fato de sua importância 
como instrumento de manutenção do homem no campo, explorando novas 
potencialidades e explorando as características regionais. 
 
Público Alvo: Agricultor familiar. 
 
Indicadores: 
1 –Famílias Orientadas em Processo de Produção Agroecológicos 
Unidade de Medida: Percentual   
Índice de Referência 



 

Recente: 10 
Esperado: 70 
2 –Unidade de Produção Familiar incorporada pelo Crédito Fundiário e Reforma 
Agrária 
Unidade de Medida: Unidade 
Índice de Referência 
Recente: 0 
Esperado: 750 
3 –Agricultores Familiares Atendidos pela ATER 
Unidade de Medida: Percentual 
Índice de Referência 
Recente: 20 
Esperado: 30 
 
1821 –Seguro Safra 
 
Finalidade: Possibilitar aos agricultores de base familiar que tenham aderido ao 
programa e tenham sido afetados por seca, a percepção de renda mínima em caso de 
perda de safra. 
 
Descrição: O Programa foi instituído pela Lei federal n° 10.420 de 10/04/2002, alterado 
pela Lei nº 10.700, de 09 de julho de 2003 e regulamentado pelo Decreto n° 4.363, de 
06 de setembro de 2002. O Seguro-safra é coberto por fundo constituído pela 
participação financeira da União, do agricultor familiar, de prefeituras municipais e do 
Estado, representado pela Secretaria da Agricultura. O pagamento do seguro se dá em 
caso de perda de 50% ou mais da safra. 
 
Detalhamento da Implementação: Através da Secretaria da Agricultura, que coordena as 
ações de operacionalização do Programa realizadas por meio do Deagro. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Agricultor inscrito 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1.380 1.298 22.000 25.000 
Financeira 450.000,00 450.000,00 707.706,88 707.706,88 
 
1822 –Apoio a projetos de reforma agrária 
 
Finalidade: Apoiar a implementação em Sergipe do Plano Nacional de Reforma Agrária 
pela via da somação de esforços com a União e movimentos sociais, visando à 
sedimentação do processo e à sustentabilidade dos assentamentos. 
 
Descrição: A ação se dará de duas formas. A primeira, mediante a alocação de técnicos 
e pessoal de apoio do Estado junto ao Incra, para a realização de levantamento de dados 
e informações de imóveis rurais, com objetivo de classificação e avaliação destes, 
buscando instrumentos de agilização dos processos de desapropriação e subsequente 
assentamento de agricultores em projetos de Reforma Agrária. A segunda, pela 
prestação de assistência técnica aos assentamentos. 
 



 

Detalhamento da Implementação: Formalização de instrumento de parcerias; 
Levantamento de dados referentes a propriedade produtiva; 
Alocação de pessoal técnico para implementar ações para reforma agrária. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Projeto apoiado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 1 1 1 
Financeira 200.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 
 
1823 –Construção de Cisternas 
 
Finalidade: Construir cisternas para prover o acesso de famílias rurais ao suprimento de 
água de boa qualidade, objetivando a melhoria da qualidade vida da população. 
 
Descrição: A ação será desenvolvida de forma complementar à implantação de adutoras 
e perfuração e implantação de poços artesianos, ambas voltadas para o suprimento das 
famílias. O projeto será implementado em integração com as ações do Ministério do 
Desenvolvimento Social naquelas áreas não cobertas por alternativas de suprimento, em 
municípios do Semiárido estadual. 
 
Detalhamento da Implementação: As famílias beneficiárias serão selecionadas com a 
participação das representações da sociedade civil –conselhos municipais, associações e 
outras. 
Após a seleção as famílias serão treinadas quanto ao uso adequado da água e da 
cisterna. Para a edificação serão capacitados pedreiros das comunidades rurais, como 
forma de contribuir para a empregabilidade no campo. A entrega da cisterna à família é 
um ato que não se encerra em si mesmo, servindo como um instrumento de valorização 
da cidadania. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Cisterna construída 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 100 100 100 100 
Financeira 135.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 
 
1842 –Turismo Rural e Artesanato 
 
Finalidade: Implantar atividades turísticas no meio rural, comprometidas com a 
produção agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, valorizando o patrimônio 
cultural e natural da comunidade, proporcionando retorno financeiro e melhores 
condições de vida para as famílias rurais. 
 
Descrição: Diagnóstico rural das potencialidades turísticas; Elaboração de Plano para o 
Desenvolvimento do Turismo Rural; Apoio às Formas Organizativas das atividades 
direcionadas para o turismo; Formação e capacitação de agricultores, artesãos e 
moradores das áreas dos projetos. 
 



 

Territorializada: Sim 
Produto: Famílias rurais assistidas 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 8.095 6.072 4.048 1.872 
Financeira 50.000,00 50.000,00 100.000,00 110.000,00 
 
 
1843 –Regularização Fundiária 
 
Finalidade: Regularizar as ocupações das terras do Estado, propiciando aos agricultores 
familiares segurança jurídica da posse do imóvel e inserindo-os no processo de 
desenvolvimento. 
 
Descrição: Executar o Cadastro Georreferenciado dos imóveis rurais das áreas de ação. 
 
Detalhamento da Implementação: Realizar o cadastro georreferenciado e produção de 
cartas digitais dos imóveis rurais regularizados; Emitir e entregar títulos de terra; 
Atualizar e manter o cadastro digital georreferenciado de áreas regularizadas e tituladas. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Título emitido 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 4.159 2.581 3.274 4.775 
Financeira 1.852.185,00 1.650.000,00 1.200.000,00 2.200.000,00 
 
1844 –Assistência às Colônias e Assentamentos Rurais 
 
Finalidade: Propiciar aos assentados a consolidação e emancipação das Colônias 
Agrícolas, orientando-os para a auto-gestão e, conseqüentemente, a sua inserção no 
processo de desenvolvimento com sustentabilidade. 
 
Descrição: Prestar assistência técnica e gerencial a estas comunidades, desde a sua 
constituição formal até emancipação. 
 
Detalhamento da Implementação: Cadastramento e seleção de assentados; implantação 
de infra-estrutura de apoio; capacitação e treinamento; credenciamento de assentados 
junto ao programa de Crédito Fundiário; implantação de projetos produtivos e demais 
ações integrada, necessárias ao desenvolvimento e sustentabilidade dessas comunidades. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Família assentada assistida 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 2.240 2.240 2.240 2.240 
Financeira 250.000,00 600.000,00 650.000,00 750.000,00 
 
1851 –Aquisição de Perfuratriz 
 



 

Finalidade: Aumentar a oferta de água do subsolo ao meio rural. 
  
Descrição: Promover a oferta do homem no campo, visando o êxodo rural. 
 
Detalhamento da Implementação: Adquirir perfuratriz através da Secretaria de Estado 
da Administração/Compras Net-Se. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Perfuratriz adquirida 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 2 1 2 
Financeira 1.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 
 
1870 –Perfuração de Poço Tubular com Instalação de Sistema Singelo de 
Abastecimento de Água 
 
Finalidade: Aumentar o numero de poços perfurados possibilitando o acesso a água da 
população ainda não atendida pela rede de adutora do estado. 
 
Descrição: Melhorar o acesso de famílias do meio rural ao suprimento de água e 
dessedentar os animais, bem como assegurar o desenvolvimento sustentável de área 
irrigada e irrigáveis. 
 
Detalhamento da Implementação: Promover os estudos geológicos, visando a 
localização de água subterrânea. Utilizar a perfuratriz, visando à fundação do poço 
profundo. Proporcionar a instalação de sistema singelo de abastecimento de água. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Poço perfurado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 10 10 10 10 
Financeira 363.710,00 392.807,00 1.424.235,00 1.458.168,00 
 
1871 –Implantação Cisternas de Placas 
 
Finalidade: Suprir as necessidades básica do ser humano e dessedentar os animais, 
garantindo o suprimento de famílias não atendida por adutora. 
 
Descrição: Captar e armazenar água proveniente da chuva. 
 
Detalhamento da Implementação: Construir cisternas de placas nas áreas rurais. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Cisterna construída 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 650 650 650 650 
Financeira 1.036.750,00 1.013.437,00 996.521,00 971.830,00 



 

 
1872 –Aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas 
 
Finalidade: Otimizar a capacidade de atendimento aos programas de desenvolvimento 
agropecuário. 
 
Descrição: Preparar o solo para o plantio, construir pequenas barragens, abrir e 
conservar estradas vicinais, outras atividades agropecuárias. 
 
Detalhamento da Implementação: Adquirir tratores e implementos agrícolas através de 
Secretaria de Estado da Administração-SEAD/compras net/Se. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Trator adquirido 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 3 2 2 
Financeira 1.000,00 2.131.829,00 1.237.085,00 2.000.000,00 
 
1890 –Desenvolvimento da Agroecologia 
 
Finalidade: Contribuir para a transição de uma agricultura convencional, para a prática 
de produção de alimentos com segurança alimentar e nutricional, ecológica e 
socialmente equilibrados. 
 
Descrição: Assistir aos agricultores familiares sobre princípios e práticas recomendadas 
pela agroecologia. 
 
Detalhamento da Implementação: Capacitar técnicos e agricultores familiares sobre as 
práticas e princípios agroecológicos; realizar estudos e registros de atividades 
agroecológicas e arranjos produtivos locais; realizar demonstrações de métodos e de 
resultados; produzir e distribuir mudas frutíferas e essências florestais; orientar e assistir 
agricultores familiares na realização de práticas de utilização racional dos recursos 
naturais e recuperação de áreas degradadas; prestar assistência técnica às explorações 
agropecuárias, orientando-as para práticas ecologicamente recomendadas. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Agricultor familiar assistido 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 21.000 28.000 35.000 42.000 
Financeira 50.000,00 50.000,00 100.000,00 110.000,00 
 
 
2327 –Fortalecimento da Agricultura Familiar 
 
Finalidade: Promover o desenvolvimento sustentável do meio rural a partir da 
implementação de ações com aumento da capacidade produtiva, a geração e 
manutenção de trabalho, a elevação de renda, visando ainda à melhoria das condições 
de vida dos agricultores familiares e assentados de reforma agrária. 



 

Descrição: Assistência Técnica e Extensão Rural aos Agricultores Familiares, 
associações e cooperativas agrícolas articulado ao crédito rural. Promoção do 
conhecimento dos Agricultores sobre políticas públicas, armazenamento, 
comercialização, educação do campo, seguro safra. Apoiar a implantação e 
modernização  de infra-estrutura necessária a agroindustrialização e agregação de valor 
aos produtos agrícolas. 
 
Detalhamento da Implementação: Implantação das Comunidade Pólo de Referência de 
ATER, orientações através de métodos da Assistência Técnica e Extensão Rural tendo 
como conteúdo a Educação Alimentar e Nutricional, crédito rural, Comercialização e 
Compra Antecipada da Produção. Capacitação de Técnicos e de  Agricultores. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Agricultor assistido 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 30.000 40.000 50.000 60.000 
Financeira 2.769.814,00 1.550.000,00 1.550.000,00 4.560.000,00 

 
2331 –Recuperação de Poços e Instalações de Sistemas Singelo de Abastecimento de 
Água 
 
Finalidade: Garantir os poços e instalações em pleno funcionamento 
 
Descrição: Recuperar os poços e instalações de sistema singelo de abastecimento de 
água inativas. 
 
Detalhamento da Implementação: Substituir as bombas e instalações de sistema singelo 
de abastecimento de água quando inviabilizada de conserto, reformar as casas de 
bombas,desobstruir poços e reformar os chafarizes. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Poço recuperado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 101 101 101 101 
Financeira 328.910,00 355.433,00 1.387.326,00 1.419.803,00 

 
 
2332 –Mecanização Agrícola 
 
Finalidade: Disponibilizar tratores para atender demanda dos produtores rurais 
pertinente a mecanização agrícola no Estado de Sergipe 
 
Descrição: Preparar o solo para o plantio, construir pequenas barragens, abrir estradas 
vicinais e outras atividades agropecuária. 
 
Detalhamento da Implementação: Difundir técnicas apropriadas de mecanização 
 
Territorializada: Não 



 

Produto: Hora trabalhada 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 5.000 5.400 5.832 6.200 
Financeira 216.000,00 232.280,00 251.942,00 272.097,00 

 
2333 –Operacionalização dos Sistemas Singelos de Abastecimento de Água 
 
Finalidade: Manter os sistemas singelos de abastecimento de água em plenos 
funcionamentos e conservação. 
 
Descrição: Permitir o acesso a água para as comunidades carentes 
 
Detalhamento da Implementação: Manter os sistemas singelos com dessalinizadores e 
sem dessalinização, manutenção de dessalinizadores com substituição de membranas, 
manutenção e instalação de bombas submersas de 220 volts. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Sistema funcionando 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 54 54 54 54 
Financeira 216.000,00 232.280,00 251.942,00 272.097,00 

 
 
0110 –Agricultura Irrigada 
 
Objetivo: Expandir a área irrigada, modernizar sistemas de irrigação existentes, 
fortalecer cadeias produtivas e consolidar a atividade produtiva irrigada, para garantir o 
incremento da produção e geração de emprego e renda. 
 
Problema: Pouca expressão da agricultura irrigada; 
Pouca diversificação dos cultivos; 
Sistemas de irrigação de baixa eficiência; 
Resultados produtivos abaixo da capacidade instalada da irrigação pública; 
Necessidade de modernização da infra-estrutura e, sobretudo dos sistemas de irrigação 
dos perímetros de irrigação pública; 
Necessidade de obter resposta em termos de volume e qualidade de produção aos 
investimentos efetuados em irrigação pública. 
 
Justificativa: A irrigação corresponde a um importante componente da atividade 
agropecuária e o setor agrícola estadual através de parcerias contribui para incrementar 
as ações de disponibilização hídrica. 
 
Público Alvo: Produtores irrigantes 
 
Indicadores: 
1 –Área Irrigada Incorporada pela Iniciativa Privada 
Unidade de Medida: Hectare 
Índice de Referência 



 

Recente: 3000 
Esperado: 3000 
2 –Perímetro Irrigado Público Emancipado 
Unidade de Medida: Unidade 
Índice de Referência 
Recente: 0 
Esperado: 3 
3 –Área Incorporada à Agricultura Irrigada Pública 
Unidade de Medida: Hectare 
Índice de Referência 
Recente: 500 
Esperado: 500 
4 –Perímetro Recuperado 
Unidade de Medida: Hectare 
Índice de Referência 
Recente: 1 
Esperado: 5 
 
Ações: 
 
1841 –Desenvolvimento da Irrigação da Agricultura Familiar 
 
Finalidade: Aumentar a produção e produtividade da agropecuária através de um 
manejo da água da irrigação e do solo de forma sustentada. 
 
Descrição: Implantação de novos projetos de irrigação junto aos Agricultores 
Familiares, substituição de áreas antigas por novas técnicas de irrigação sustentável, e 
ainda a capacitação de agricultores e técnicos. 
 
Detalhamento da Implementação: Capacitação de técnicos do DEAGRO em novas 
técnicas de irrigação, capacitação de Agricultores Familiares com implantação de 
Unidades Demonstrativas.  Fomento através de distribuição de kits de irrigação. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Área implantada 
Unidade de Medida: Hectare 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 560 421 280 139 
Financeira 150.000,00 350.000,00 350.000,00 360.000,00 

 
1850 –Manejo de Recursos Naturais nos Perímetros Irrigados 
 
Finalidade: Atender as necessidades da população em termos de gerenciamento dos 
recursos naturais 
 
Descrição: Planejar e executar ações de recuperação, conservação e controle dos 
recursos naturais (água, solo, fauna e flora). 
 
Detalhamento da Implementação: Preservar a área de reserva; Elaborar plano de ação 
reflorestamento; Recomposição de matas ciliares e revitalizar, e despoluir os rios 



 

 
Territorializada: Sim 
Produto: Área recuperada 
Unidade de Medida: Hectare 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 20 20 20 20 
Financeira 15.000,00 16.500,00 17.496,00 18.897,00 

 
1874 –Ampliação Unidade de Beneficiamento e Processamento de Frutas e Hortaliças 
do Perímetro Irrigado Califórnia 
 
Finalidade: Equipar a Unidade de Beneficiamento 
 
Descrição: Assegurar o pleno funcionamento da Unidade 
 
Detalhamento da Implementação: Cotar os equipamento e máquinas; instalar os 
equipamentos; treinar para operar as máquinas e comercialização dos produtos. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Unidade de beneficiamento equipado 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 50 50 0 0 
Financeira 17.000,00 18.360,00 0,00 0,00 

 
1875 –Cadastro Agro Sócio Econômico 
 
Finalidade: Realizar diagnostico sócio econômico dos perímetros irrigados 
 
Descrição: Realizar cadastro dos irrigantes por perímetro para elaboração de perfil sócio 
econômico 
 
Detalhamento da Implementação: Elaboração de software. Montagem de questionário. 
Aplicação de questionário. Tabulação de dados. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Produtor cadastrado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1.357 0 0 0 
Financeira 3.000,00 0,00 0,00 0,00 

 
1876 –Promoção e Fortalecimento de Organização Associativa 
 
Finalidade: Identificar potencialidades e dificuldades das associações / cooperativas 
para assessorá-las nas suas formas de organizações 
 
Descrição: Assessorar cooperativas, associações, grupos de gestão administrativa e 
financeira. 
 



 

Detalhamento da Implementação: Contratar consultoria, identificar associações, 
cadastrar e regularizar as organizações. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Unidade associativa organizada e habilitada 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 10 10 10 10 
Financeira 10.000,00 10.800,00 11.664,00 12.597,00 

 
1877 –Implantação de Unidades Demonstrativas: Olericular Orgânica Floricultura e 
Ervas Medicinais 
 
Finalidade: Diversificar atividades produtivas e introduzir novas tecnologias na 
condução de culturas 
 
Descrição: Implantar unidades demonstrativas de um hectare em lote de produtor ou 
área afins. 
 
Detalhamento da Implementação: Selecionar produtores, áreas. tecnologias e culturas; 
Adquirir materiais e insumos; Acompanhamento técnico. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Unidade demonstrativa implantada 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 2 0 0 0 
Financeira 17.000,00 0,00 0,00 0,00 

 
1878 –Implantação de Agroindústrias nos Perímetros Irrigados Públicos 
 
Finalidade: Incentivar a aplicação de investimentos na agroindústria 
 
Descrição: Viabilizar empreendimento de pequeno e médio porte, para gerar trabalho e 
renda. 
 
Detalhamento da Implementação: Identificar as cadeias produtivas; Dimensionar a 
capacidade de produção agrícola. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Agroindústria implantada 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 3 1 0 0 
Financeira 15.000,00 16.200,00 0,00 0,00 

 
1879 –Recuperação do Perímetro Irrigado Jabiberi 
 
Finalidade: Incentivar a aplicação de investimentos na agroindústria 
 



 

Descrição: Garantir o perímetro irrigado em pleno funcionamento. 
 
Detalhamento da Implementação: Recuperar e manter adequações, levantamentos 
topográficos, serviços, instalações. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Perímetro recuperado 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 60 20 10 10 
Financeira 62.000,00 66.960,00 72.316,00 78.103,00 

 
1880 –Recuperação do Perímetro Irrigado Jacarecica I 
 
Finalidade: Garantir o perímetro irrigado em pleno funcionamento 
 
Descrição: Recuperar as eletrificações, tubulações, motobombas, infraestrutura, 
instalação de Stop Log, serviços de batimetria. 
 
Detalhamento da Implementação: Recuperar sistema elétrico; Recuperar tubulações, 
válvulas, registros e medidores, Recuperar moto bomba, Recuperar construção civil, 
Substituir válvula de descarga de fundo. Adquirir peças. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Perímetro recuperado 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 60 20 10 10 
Financeira 62.000,00 66.960,00 72.316,00 78.102,00 

 
1881 –Recuperação do Perímetro Irrigado Califórnia 
 
Finalidade: Garantir o perímetro irrigado em pleno funcionamento 
 
Descrição: Recuperar e instalar sistemas, levantamento topográfico, obras civil, 
expansão área irrigável. 
 
Detalhamento da Implementação: Recuperar sistema elétrico, sistema de moto bomba, 
canal de distribuição de água, estrada e serviços, sistema de drenagem, obra civil, 
construir adutora e expansão de 130 hectare de irrigação. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Perímetro recuperado 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 60 20 10 10 
Financeira 132.100,00 66.960,00 72.316,00 78.103,00 

 
1882 –Recuperação do Perímetro Irrigado Porção da Ribeira 
 



 

Finalidade: Garantir o perímetro irrigado em pleno funcionamento 
 
Descrição: Recuperar, manter e implantar estudos sísmicos. 
 
Detalhamento da Implementação: Recuperar sistema elétrico. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Perímetro recuperado 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 10 20 60 10 
Financeira 62.000,00 66.960,00 1.072.316,00 78.103,00 

 
1883 –Recuperação do Perímetro Irrigado Piauí 
 
Finalidade: Recuperar infraestrutura, sistema hidráulico e elétrico, descarga de fundo, 
stop log, adquirir peças, levantamento topográfico. 
 
Descrição: Recuperar, manter e implantar estudos sísmicos. 
 
Detalhamento da Implementação: Recuperar obra civil, sistema elétrico, estação de 
bombeamento, sot log, levantamento topográfico e outras atividades 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Perímetro recuperado 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 10 20 10 60 
Financeira 62.000,00 66.960,00 72.316,00 1.078.103,00 

 
1884 –Recuperação do Perímetro Irrigado Jacarecica II 
 
Finalidade: Garantir o perímetro irrigado em pleno funcionamento. 
 
Descrição: Recuperar, manter, implantar o sistema de drenagem e levantamento 
topográfico 
 
Detalhamento da Implementação: Recuperar sistema hidráulico, implantar sistemas de 
drenagem, levantamento topográfico e adquirir peças e equipamentos. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Perímetro recuperado 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 3 5 5 87 
Financeira 2.000,00 2.160,00 3.498,00 1.002.519,00 

 
1885 –Capacitação de Irrigantes 
 
Finalidade: Treinar e Aperfeiçoar os irrigantes por cadeias produtivas. 



 

 
Descrição: Contribuir e proporcionar condições e desenvolvimento dos irrigantes dentro 
das cadeias produtivas 
 
Detalhamento da Implementação: Definir conteúdo programático; Local,data e horário 
da realização dos eventos; Contratar facilitador. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Irrigantes capacitados 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 500 480 400 360 
Financeira 38.000,00 41.040,00 44.323,00 47.869,00 

 
1886 –Reestruturação da Unidade de Difusão Tecnológica de Agroecologia do 
Perímetro Irrigado Califórnia 
 
Finalidade: Disseminar e validar o manejo orgânico de culturas. 
 
Descrição: Reestruturar a unidade de referencia em agroecologia. 
 
Detalhamento da Implementação: Investir na infra estrutura, aquisição de insumos e 
implantação de cultura. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Unidade demonstrativa de agroecologia reestruturada 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 100 0 0 0 
Financeira 10.000,00 0,00 0,00 0,00 

 
1887 –Implantação de Unidades Bases de Comercialização nos Perímetros Irrigados 
Ribeira e Piauí 
 
Finalidade: Estimular a comercialização dos produtos agrícola dos perímetros. 
 
Descrição: Construir, equipar e dimensionar a unidades de comercialização. 
 
Detalhamento da Implementação: Construir, selecionar e equipar. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Unidades implantadas 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 100 100 0 0 
Financeira 27.000,00 29.160,00 0,00 0,00 

 
1888 –Estruturação das Centrais de Negócios nos Perímetros Irrigados 
 
Finalidade: Construir e colocar em funcionamento as centrais de comercialização. 



 

 
Descrição: Fortalecer os processos de comercialização dos produtos agropecuários. 
 
Detalhamento da Implementação: Realizar obras fisicas; Equipar centrais de 
negociação; Capacitar gestores e operadores. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Centrais de comercialização em funcionamento 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 3 3 0 0 
Financeira 15.000,00 0,00 0,00 0,00 

 
1889 –Estudos Técnicos para Comercialização de Produtos Agropecuários 
 
Finalidade: Assessorar e definir a viabilidade técnica para comercialização dos 
produtos. 
 
Descrição: Incentivar e apoiar a execução dos processos de comercialização de produtos 
agropecuários dos perímetros irrigados. 
 
Detalhamento da Implementação: Definição do estudo técnico para viabilidade da 
comercialização; Comercialização dos produtos e estratégica de marketing. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Estudos realizados 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 1 0 0 
Financeira 17.000,00 18.360,00 0,00 0,00 

 
1891 –Reestruturação do Centro de Difusão Tecnológica do Perímetro Irrigado 
Califórnia 
 
Finalidade: Reestruturar o CDT para validar e difundir tecnologia para os agricultores 
dos Perímetro do DEHIDRO. 
 
Descrição: Difundir tecnologia para técnicos e agricultores do Estado de Sergipe. 
 
Detalhamento da Implementação: Ampliar a infra estrutura, Adquirir máquinas e 
equipamentos, contratação de consultores, realizar capacitação e implantar culturas. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Centro de Difusão de tecnologia reestruturado 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 50 25 25 0 
Financeira 44.000,00 47.520,00 51.322,00 0,00 

 
2334 –Formação de Grupos de Negócios nos Perímetros Irrigados 



 

 
Finalidade: Identificar e apoiar a formação de grupos de negócios. 
 
Descrição: Identificar cadeias produtivas e arranjos locais para capacitar gestão de 
negócios. 
 
Detalhamento da Implementação: Identificar os produtores potenciais, organizar grupos 
de produtores, capacitar os grupos em produção beneficiamento e comercialização. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Grupos de negócios formados 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 3 3 3 3 
Financeira 72.000,00 77.760,00 83.981,00 90.699,00 

 
2335 –Operacionalização dos Perímetros Irrigados 
 
Finalidade: Assegurar o pleno funcionamento dos perímetros. 
 
Descrição: Contribuir para o desenvolvimento da produção agrícola. 
 
Detalhamento da Implementação: Através de oferecer condições adequadas 
principalmente no fornecimento da energia elétrica, visando o bombeamento para 
irrigação. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Tonelada produzida 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 28.000 31.000 34.000 37.000 
Financeira 1.294.000,00 2.397.520,00 1.509.322,00 1.630.068,00 

 
0121 –Defesa Sanitária   
 
Objetivo: Promover a vigilância, controle e inspeção de animais e vegetais, monitorar e 
controlar pragas, inventariar populações animais e vegetais e realizar campanhas 
educativas de conscientização. 
 
Problema: Susceptibilidade de animais e vegetais às doenças com consequente agravo à 
produção agropecuária e à saúde pública. 
 
Justificativa: Face à necessidade de preservar a sanidade animal e vegetal, e a qualidade 
dos insumos, e de adequar os serviços de defesa sanitária do Estado às Instruções 
Normativas editadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, bem 
como aos procedimentos internacionais estabelecidos pelos acordos multilaterais, a 
SEAGRI necessita intensificar e manter um conjunto de medidas, através da 
implementação de um Programa de Defesa Sanitária, juntamente com a alocação de 
recursos humanos e financeiros nas ações de fiscalização e inspeção. 
 



 

Público Alvo: Agricultores Familiares  
 
Indicadores: 
1 –Propriedades sob monitoramento de Pragas e Doenças 
Unidade de Medida: Percentual 
Índice de Referência 
Recente: 8 
Esperado: 15 
Fórmula de Cálculo: Propriedades monitoradas com relação ao total de propriedades 
com fruticultura. 
2 –Rebanho assistido 
Unidade de Medida: Percentual 
Índice de Referência 
Recente: 95 
Esperado: 100 
Fórmula de Cálculo: Percentual do rebanho vacinado com relação ao rebanho total do 
estado. 
 
Ações 
 
2325 –Defesa Sanitária Vegetal 
 
Finalidade: Estímulo à produção, através do controle da qualidade e da correta 
utilização dos insumos agropecuários, visando à defesa de estado sanitário dos vegetais, 
recursos naturais e meio ambiente, e a qualidade dos alimentos produzidos. 
 
Descrição: Preservar e assegurar a qualidade e a sanidade dos vegetais; manter serviço 
de vigilância fitossanitária visando à prevenção, ao controle e à erradicação de pragas 
dos vegetais; impedir a introdução ou disseminação de pragas nos vegetais no Estado de 
Sergipe; desenvolver sistema eficaz de vigilância epidemiológica; controlar o trânsito de 
vegetais no Estado de Sergipe; assegurar a qualidade dos insumos e dos serviços 
utilizados na agricultura; compatibilizar as providências a serem adotadas com as 
normas e os princípios de proteção do meio ambiente e da conservação dos recursos 
naturais, bem como da preservação da saúde humana; assegurar a identidade e 
qualidade dos produtos vegetais destinados aos consumidores; executar e promover a 
educação sanitária vegetal. 
 
Detalhamento da Implementação: Promoção da educação sanitária através da criação, 
impressão e distribuição de material educativo; promoção da vigilância e defesa 
fitossanitária (vigilância em sigatoka negra, moko da bananeira, CVC, pinta preta, 
cancro cítrico, leprose e bicho fura, entre outros); análises laboratoriais; monitoramento 
em propriedades de risco fitossanitário; fiscalização em beneficiadoras de laranja e 
viveiros telados de citros; auditorias em barreiras fitossanitárias fixas e móveis  e na 
emissão de CFO; classificação de produtos de origem vegetal. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Município atendido 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 75 75 75 75 



 

Financeira 130.000,00 310.000,00 400.000,00 500.000,00 

 
2326 –Defesa Sanitária Animal 
 
Finalidade: Promover a prevenção e manutenção da sanidade da população animal. 
 
Descrição: Profilaxia e de combate às afecções e doenças de animais. 
 
Detalhamento da Implementação: Erradicação da Febre Aftosa, através de vacinação, 
controle de trânsito de animais e vigilância ativa em propriedades de risco; erradicação 
e controle da Brucelose e Tuberculose, através de vacinação de bezerras de 3 a 8 meses 
e eliminação de animais reagentes; controle da Raiva dos herbívoros, através de 
vacinação, captura de morcegos hematófagos e monitoramento de furnas; controle da 
sanidade de eqüídeos, através de eliminação de animais reagentes para Anemia 
Infecciosa Eqüina e Mormo; monitoramento da sanidade dos suínos, através da 
vigilância de granjas para doenças vermelhas; monitoramento de sanidade de aves, 
através de vigilância ativa para Doença de Newcastle e Influenza Aviária, 
cadastramento de estabelecimento de criadores de aves; monitoramento da sanidade de 
animais aquáticos, através de cadastramento de estabelecimentos de criadores; 
monitoramento de sanidade de ovinos e caprinos, cadastrando estabelecimento de 
criadores; educação sanitária, através de palestras para alunos e produtores, distribuição 
de cartilhas, cartazes e folders; implementação de selo de qualidade para produtos de 
origem animal. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Animal atendido 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1.404.271 1.439.951 1.492.047 1.536.805 
Financeira 345.000,00 410.000,00 700.000,00 900.000,00 

 
0122 – Pesquisa Agropecuária 
 
Objetivo: Promover a geração, adaptação e difusão de tecnologias, visando a subsidiar o 
pequeno produtor quanto a validação de tecnologias apropriadas às explorações 
agropecuárias desenvolvidas no Estado. 
 
Problema: Agricultores pouco tecnificados. 
 
Justificativa: O mercado de produtos agrícolas, principalmente quanto aos produtos 
alimentares, está cada vez mais exigente e sinaliza na direção de produtos limpos 
obtidos por processos limpos, do ponto de vista ambiental, econômico, social, ético e 
moral. Isso significa modificações nos processos de produção e comercialização, busca 
de novas soluções tecnológicas e execução de pesquisas mais complexas, que devem 
considerar o uso sustentável dos recursos naturais, uso do trabalho humano e animal e 
as suas repercussões sociais, a diversificação, além da especialização dos processos 
produtivos. 
 
Público Alvo: Agricultor Familiar 
 



 

Indicadores: 
1 –Taxa de incremento anual de produtores assistidos 
Unidade de Medida: Percentual 
Índice de Referência 
Recente: 20 
Esperado: 60 
Fórmula de Cálculo: Percentual de incremento anual com relação ao universo de 
100.000 agricultores 
 
Ações 
 
1829 –Geração e Difusão de Tecnologias 
 
Finalidade: Levar soluções ao agricultor capaz de agregar valor, tornando seus produtos 
cada vez mais competitivos, seja através da melhor produtividade, da viabilidade 
econômica ou da sanidade. 
 
Descrição: Buscar soluções tecnológicas adaptando-as às condições locais. 
 
Detalhamento da Implementação: Manutenção de experimentos já instalados e 
condução de novos experimentos demandados pelos agricultores familiares. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Pesquisa realizada e difundida 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 20 20 30 40 
Financeira 300.000,00 400.000,00 700.000,00 894.040,00 

 
0166 –Sergipe Competitivo 
 
Objetivo: Promover o desenvolvimento econômico sustentável do Estado, através do 
crescimento do setor produtivo nas dimensões empresarial, estrutural e sistêmica. 
 
Problema: Baixo desenvolvimento econômico do Estado de Sergipe na última década. 
 
Justificativa: Durante décadas a falta de investimento de forma descentralizada e 
equilibrada em todas a regiões do Estado, resultou na concentração dos 
empreendimentos no entorno da Grande Aracaju, agravando assim a desigualdade na 
oferta de emprego e de incentivo à geração de renda em todo o Estado. Pensar o 
desenvolvimento de forma equânime significa realizar ações que permitam fortalecer e 
diversificar as redes produtivas, fomentando a expansão dos empreendimentos 
instalados e a atração de novos investimentos, proporcionando a qualidade e 
produtividade das economias locais. 
 
Público Alvo: Empreendimentos produtivos do Estado de Sergipe. 
 
Indicadores: 
1 –Empregos formais 
Unidade de Medida: Unidade/Ano 



 

Índice de Referência 
Recente: 0 
Esperado: 15000 
Fórmula de Cálculo: Número de novos empregos formais criados 
2 – Saldo da Balança Comercial 
Unidade de Medida: US$ Mil 
Índice de Referência 
Recente: (15.285) 
Esperado: 28.000 
Fórmula de Cálculo: Exportações menos importações. 
3 –Empresas formais constituídas 
Unidade de Medida: Unidade/Ano 
Índice de Referência 
Recente: 3138 
Esperado: 4113 
Fórmula de Cálculo: Crescimento percentual do número de registros de empresas 
formais constituídas na Jucese ao ano. 
4 –Empresas incentivadas pelo PSDI 
Unidade de Medida: Unidade/Ano 
Índice de Referência 
Recente: 0 
Esperado: 50 
Fórmula de Cálculo: Número de Empresas Incentivadas 
5 –Volume de Exportações 
Unidade de Medida: US$ Mil 
Índice de Referência 
Recente: 78939 
Esperado: 170000 
Fórmula de Cálculo: Volume de Exportações acumuladas no ano 
6 –Arranjos Produtivos Locais 
Unidade de Medida: Unidade 
Índice de Referência 
Recente: 5 
Esperado: 16 
Fórmula de Cálculo: Número de APL formados 
7 –Evolução do Produto Interno Bruto –PIB 
Unidade de Medida: Percentual 
Índice de Referência 
Recente: 0 
Esperado: 6 
Fórmula de Cálculo: Crescimento percentual do PIB do Estado ao ano. 
 
Ações 
 
1351 –Implantação e Manutenção do Portal de Atração de Investimentos 
 
Finalidade: Divulgar na Internet as oportunidades e potencialidades de investimento em 
Sergipe. 
 



 

Descrição: Desenvolver e manter Home Page com informações sobre as oportunidades 
e potencialidades de investimento em Sergipe. 
 
Detalhamento da Implementação: Licitar empresa para desenvolvimento e manutenção 
da página. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Portal implantado 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 70 10 10 10 
Financeira 8.000,00 40.000,00 40.000,00 30.000,00 

 
1352 –Implantação de Centros Vocacionais Tecnológicos 
 
Finalidade: Disponibilizar infra-estrutura necessária ao desenvolvimento das atividades 
demandadas no território. 
 
Descrição: Desenvolver e manter Home Page com informações sobre as oportunidades 
e potencialidades de investimento em Sergipe. 
 
Detalhamento da Implementação: Construção e infra-estrutura dos CVTs. 
 
Territorializada: Não 
Produto: CVT implantado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 2 2 2 1 
Financeira 100.000,00 300.000,00 300.000,00 2.000.000,00 

 
1353 –Realização de Rodadas de Negócios e Road Shows 
 
Finalidade: Promover rodadas de negócios e road shows com o objetivo de proporcionar 
interação entre os empresários, visando ampliação dos  negócios no mercado. 
 
Descrição: Promoção de negócios, obtenção de informações técnicas e comerciais para 
a concretização de negócios e realização de parcerias. 
 
Detalhamento da Implementação: 1–Contatar empresários interessados em participar 
dos eventos. 2 –Licitar empresa para organizar os eventos. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Rodadas de negócios realizadas 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 30 35 35 30 
Financeira 50.000,00 100.000,00 100.000,00 150.000,00 

 
1354 –Construção de Unidades de Produção e de Comercialização dos APL 
 



 

Finalidade: Disponibilizar infra-estrutura para a produção e comercialização dos 
produtos dos APL. 
 
Descrição: Viabilizar a construção de infra-estrutura para produção, comercialização e 
divulgação dos produtos dos empreendimentos integrantes dos APL. 
 
Detalhamento da Implementação: 1–Licitar a construção das unidades de produção e de 
comercialização dos APL. 2–Licitação para aquisição do mobiliário necessário para a 
unidade de produção e comercialização. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Unidade construída 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 5 5 6 0 
Financeira 20.000,00 100.000,00 100.000,00 1.000.000,00 

 
1358 –Implantação e Manutenção do Centro de Apoio ao Comércio Exterior 
 
Finalidade: Disponibilizar um espaço permanente de conhecimento e informações sobre 
o comércio exterior. 
 
Descrição: Oferecer área de atendimento ao empresário que deseje internacionalizar sua 
empresa, disponibilizando orientação adequada para iniciar ou progredir na atividade 
exportadora. 
 
Detalhamento da Implementação: 1–Licitar a produção e impressão do material de 
divulgação. 2. Contratar e treinar estagiários para atendimento aos empresários. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Serviço 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 1 1 1 
Financeira 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 

 
1359 –Implantação e Manutenção do Portal do Comércio Exterior 
 
Finalidade: Divulgar informações sobre comércio exterior de forma ágil, 
proporcionando ao empresário maior conhecimento. 
 
Descrição: Implantar e Manter o Portal do Comércio Exterior de Sergipe. 
 
Detalhamento da Implementação: Licitar empresa para desenvolvimento, implantação e 
manutenção do Portal 
 
Territorializada: Não 
Produto: Portal do comércio exterior implantado 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 



 

Física 70 10 10 10 
Financeira 5.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 

 
1359 –Implantação da ZPE 
 
Finalidade: Tornar o Estado uma opção de investimentos para os capitais internacionais, 
promover a elevação das exportações do Estado e fortalecer a balança comercial. 
 
Descrição: Atrair investimentos estrangeiros, gerando um ambiente econômico sem 
restrições burocráticas, com liberdade de exportação de produtos e de importação de 
insumos e bens de capital. 
 
Detalhamento da Implementação: Implantar a ZPE (Zona de Processamento de 
Exportação) 
 
Territorializada: Não 
Produto: ZPE  implantada 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 70 10 10 10 
Financeira 100.000,00 100.000,00 50.000,00 500.000,00 

 
2406 –Reestruturação e Manutenção do PRODUSERV-SE 
 
Finalidade: Reestruturar o PRODUSERV visando criar um sistema de comércio 
eletrônico de produtos e serviços utilizando a INTERNET como veículo de 
comunicação e transmissão de dados para estimular as empresas a ampliarem a 
comercialização de bens e serviços. 
 
Descrição: Contratação de empresa para revisão e manutenção do PRODUSERV. 
 
Detalhamento da Implementação: Licitação para contratação de empresa para 
reestruturar e manter o PRODUSERV. 
 
Territorializada: Não 
Produto: PRODUSERV reestruturado 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 70 10 10 10 
Financeira 5.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 

 
2409 –Realização de Missões Empresariais 
 
Finalidade: Divulgar os produtos das empresas de Sergipe nas feiras e missões 
nacionais com o objetivo de ampliar mercados, realizar parcerias e buscar novos 
conhecimentos tecnológicos ou mercadológicos. 
 
Descrição: Incentivar os empresários a participarem de feiras e missões nacionais e 
internacionais. 
 



 

Detalhamento da Implementação: 1–Realizar reuniões para incentivar a participação dos 
empresários ligados em feiras e missões. 2 –Levantamento de informações sobre feiras. 
3–Realizar contatos com os organizadores das feiras viabilizando espaços de exposição. 
4 –Apoio aos empresários que queiram participar (passagens e diárias) das feiras e 
missões. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Missões realizadas 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 15 18 20 20 
Financeira 15.000,00 96.708,00 100.000,00 200.000,00 

 
2410 –Promoção e Apoio a Eventos em Geral 
 
Finalidade: Realizar, promover e apoiar eventos nas áreas pertinentes às diretrizes 
estratégicas da secretaria. 
 
Descrição: Realização, promoção e apoio a eventos nas áreas pertinentes às diretrizes 
estratégicas da secretaria. 
 
Detalhamento da Implementação: Licitar e contratar empresas de eventos. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Eventos apoiados 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 30 35 35 30 
Financeira 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 

 
2411 –Capacitação Técnica, em Gestão e em Empreendedorismo 
 
Finalidade: Fortalecer as atividades produtivas do Estado visando o aumento da 
sustentabilidade e competitividade das mesmas. 
 
Descrição: Promover nas atividades produtivas dos APLs, das microempresas e do 
comércio exterior, capacitação voltadas para o negócio. 
 
Detalhamento da Implementação: 1 –Licitar empresa/instituição que realize 
levantamento sobre as necessidades dos APLs quanto a níveis de cooperação, gestão, 
qualificação da mão-de-obra e produtos com potencial de exportação. 
2 –Contratar empresa/instituição que realize cursos nas áreas de cooperativismo, gestão, 
capacitação técnica da mão-de-obra, comércio exterior, etc no setor produtivo do 
Estado. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Capacitações realizadas 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 50 50 50 50 



 

Financeira 50.000,00 60.000,00 60.000,00 200.000,00 

 
2412 –Promoção e Apoio à participação em Feiras Nacionais e Internacionais 
 
Finalidade: Realizar, promover e apoiar feiras nacionais e internacionais nas áreas 
pertinentes às diretrizes estratégicas da secretaria. 
 
Descrição: Realização, promoção e apoio a feiras nacionais e internacionais nas áreas 
pertinentes às diretrizes estratégicas da secretaria. 
 
Detalhamento da Implementação: Realizar, promover e apoiar feiras nacionais e 
internacionais nas áreas estratégicas da secretaria através de licitação e contatação de 
empresas e especialistas. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Feiras apoiadas 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 30 35 35 30 
Financeira 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 

 
3191 –Construção da Central de Atendimento ao Empresário –Central Fácil 
 
Finalidade: Oferecer Melhores Condições aos Empresários e Empreendedores 
Sergipanos. 
 
Descrição: Melhorar Condições de Atendimento ao Empresário. 
 
Detalhamento da Implementação: Construção e operacionalização da Central. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Central construída 
Unidade de Medida: Metro quadrado 
 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 0 0 0 
Financeira 200.000,00 0,00 0,00 0,00 

 
3192 –Aquisição de Imóvel para Ampliação do Espaço Físico da Junta em Aracaju 
 
Finalidade: Ampliação do espaço físico –JUCESE 
 
Descrição: Oferecer Melhores Condições para o Funcionamento do Órgão. 
 
Detalhamento da Implementação: Compra de imóvel lindeiro à sede atual da junta e que 
permite ampliação no sentido da Rua Siriri. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Imóvel adquirido 
Unidade de Medida: Metro quadrado 



 

Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 0 0 0 
Financeira 340.000,00 0,00 0,00 0,00 

 
3193 –Aquisição de Equipamentos para Registro de Atividades Comerciais 
 
Finalidade: Reduzir o tempo de atendimento aos empresários e contadores. 
 
Descrição: Atualizar e ampliar a infra-estrutura de equipamentos de informática. 
 
Detalhamento da Implementação:  
 
Territorializada: Sim 
Produto: Equipamento adquirido 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 5 0 0 0 
Financeira 8.000,00 0,00 0,00 0,00 

 
3231 –Modernização Instrumental 
 
Finalidade: Incrementar o acervo promovendo melhoria e ampliação dos serviços. 
 
Descrição: Aquisição de equipamentos de grande e pequeno porte, acervo bibliográfico, 
adaptação de infra-estrutura de acordo com com as necessidades dos laboratórios, 
gerências e demais unidades. 
 
Detalhamento da Implementação: Levantamento de demandas e definição de 
equipamentos a adquirir; aquisição de equipamentos (licitar); levantamento das 
demandas e definição da bibliografia; aquisição de livros, periódicos, revistas, etc. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Equipamento adquirido 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 60 50 30 30 
Financeira 228.500,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 

 
3232 –Desenvolvimento Institucional 
 
Finalidade: Gerir a produção técnica e científica do ITPS e ajustar às tecnologias atuais, 
visando atender às exigências de mercado, de conhecimento e de serviços em C&T. 
 
Descrição: Através de técnicas de gestão e certificação elaborar diagnóstico 
organizacional e melhorar a avaliação de desempenho institucional. 
 
Detalhamento da Implementação: Avaliação no processo de Excelência da Gestão dos 
Institutos Tecnológicos pela ABIPTI; Avaliação da Gestão pelo GESPÚBLICA; 
Melhoria da pontuação alcançada; Aquisição de software de gestão; Capacitação da 
equipe; Implantação de 3 escritórios de representação nos CVT (alto sertão, sul 



 

sergipano e baixo são francisco) para coleta e análise de amostras e consultoria técnica; 
Sistematização e padronização dos processos e procedimentos operacionais; Ampliação 
da captação de recursos. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Gestão de excelência 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 40 20 20 20 
Financeira 500.000,00 20.000,00 20.000,00 554.560,00 

 
3233 –Reforma das Instalações da Gerência Executiva de Metrologia-GEREMETRO 
 
Finalidade: Melhorar a qualidade da prestação de serviços de metrologia, normalização 
e qualidade industrial expandindo a fiscalização qualitativa e quantitativamente. 
 
Descrição: Adequar o espaço físico atual às novas demandas da fiscalização e 
verificação metrológica, como também da qualidade industrial. 
 
Detalhamento da Implementação: Negociação dos recursos com o INMETRO; 
Elaboração do projeto; Licitação e contratação da empresa de construção 
(SEINFRA/DEHOP). 
 
Territorializada: Não 
Produto: Instalação reformada 
Unidade de Medida: Metro quadrado 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 600 150 150 150 
Financeira 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

 
3234 –Construção do Parque de Verificação Metrológica 
 
Finalidade: Implantação de novos serviços de metrologia, normalização e qualidade 
industrial. 
 
Descrição: Construção do parque de verificação metrológica para caminhão-tanque, 
cargas sólidas, taxímetro, etilômetro, cronotacógrafo. 
 
Detalhamento da Implementação: Negociar área com o Governo do Estado; Assegurar 
recursos junto ao INMETRO; Elaborar projeto; Licitar e contratar empresa de 
construção; Definir e treinar equipe. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Parque de Verificação construído 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 50 30 10 10 
Financeira 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

 
3234 –Implantação de Laboratório de Calibração 



 

 
Finalidade: Ampliar a prestação de serviços a serem disponibilizados à taxistas, 
médicos, comerciantes, feirantes, empresários, industriais e à sociedade em geral. 
 
Descrição: Implantar laboratório pertencente a Rede Brasileira de Calibração para 
aferição e calibração de equipamentos obedecendo a legislação pertinente, visando a 
confiabilidade dos resultados. 
 
Detalhamento da Implementação: Negociação dos recursos com o INMETRO; Pesquisa 
de mercado para definição dos equipamentos; Definição da área de atuação; Construção 
e/ou reforma das instalações físicas; Definição e treinamento da equipe. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Laboratório implantado 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 50 30 10 10 
Financeira 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

 
3261 –Centros Vocacionais Tecnológicos para a Inovação e Competitividade da 
Economia nos Territórios 
 
Finalidade: Inserir o profissional da região na economia local, com a visão sistêmica de 
inovação e competitividade. 
 
Descrição: Auxílio a Pesquisa. 
 
Detalhamento da Implementação: Lançar edital, receber as propostas, julgar, divulgar os 
resultados e implementar pagamento dos auxílios pesquisa. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Centro vocacional tecnológico –CVT 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 0 1 0 
Financeira 318.499,00 0,00 350.000,00 0,00 

 
3262 –Apoio a Incubadoras de Empresas e Parque Tecnológico 
 
Finalidade: Apoiar projetos de pesquisa e desenvolvimento, e consolidação de 
incubadoras e parque tecnológico. 
 
Descrição: Auxilio a pesquisa. 
 
Detalhamento da Implementação: Lançar edital, receber as propostas, julgar, divulgar os 
resultados e implementar pagamento dos auxílios pesquisa. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Auxílio pesquisa 
Unidade de Medida: Unidade 



 

Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 1 1 1 
Financeira 2.000,00 110.000,00 150.000,00 150.000,00 

 
3263 –Interiorização da Tecnologia, Através do Apoio à Criação de Núcleos Regionais 
de Difusão Tecnológica 
 
Finalidade: Orientar e acompanhar na identificação dos atores demandantes e ofertantes 
de tecnologia. O agente fará a articulação com as instituições locais (SENAI, SEBRAE, 
CEFET, UFS, UNIT e EMPRESAS) para a difusão tecnológica. 
 
Descrição: Auxilio financeiro. 
 
Detalhamento da Implementação: Definir os municípios, articulação com os prefeitos 
visando a colaboração com a estrutura logística do local, com instituições de pesquisa,  
visando parcerias e viabilizar auxílio financeiro para implantação do NIT. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Núcleo de Inovação Tecnológica –NIT 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 1 1 1 
Financeira 2.000,00 30.000,00 50.000,00 80.000,00 

 
3264 –Eventos para a promoção da Inovação Tecnológica 
 
Finalidade: Viabilizar a vinda de profissionais de experiência de notório saber na área e 
divulgar a cultura da inovação no setor empresarial. 
 
Descrição: Apoio a eventos. 
 
Detalhamento da Implementação: articulação com os profissionais da área e  preparar 
toda a logística para realização dos eventos. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Eventos 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 1 1 1 
Financeira 2.000,00 30.000,00 40.000,00 70.000,00 

 
3265 –Estudo da Oferta/Demanda Tecnológica 
 
Finalidade: Financiamento de projeto de pesquisa estatística da oferta e demanda de 
tecnologia no Estado, por área do conhecimento. 
 
Descrição: Auxílio a pesquisa. 
 
Detalhamento da Implementação: Lançar edital, receber as propostas, julgar, divulgar os 
resultados e implementar pagamento do auxílio pesquisa. 



 

 
Territorializada: Não 
Produto: Banco de dados da oferta e demanda tecnológica 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 1 1 1 
Financeira 2.000,00 30.000,00 40.000,00 70.000,00 

 
3266 –Projetos Cooperativos Empresa/Instituição de Pesquisa 
 
Finalidade: Financiar projetos de interesse de empresas instaladas em Sergipe, a serem 
desenvolvidos em parceria com as instituições sergipanas de pesquisa científica e 
tecnológica e co-financiados pelas próprias empresas. A contrapartida financeira real da 
empresa é condição imprescindível para conferir respaldo e credibilidade ao projeto, 
demonstrando seu verdadeiro interesse na geração e apropriação da tecnologia a ser 
desenvolvida. 
 
Descrição: Auxílio a pesquisa. 
 
Detalhamento da Implementação: Convênio com agencia de fomento nacional e/ou com 
recursos do Tesouro, lançar edital, receber as propostas, julgar, divulgar os resultados e 
implementar pagamento dos auxílios. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Auxílio pesquisa 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 1 1 1 
Financeira 109.800,00 530.000,00 320.000,00 920.000,00 

 
3267 –Auxílio Para Realização de Pesquisas Tecnológicas 
 
Finalidade: Fomentar as pesquisas de demandas induzidas de interesse do estado de 
Sergipe. 
 
Descrição: Auxílio a pesquisa. 
 
Detalhamento da Implementação: Receber as demandas induzidas do governo do 
Estado, Lançar edital, receber as propostas, julgar, divulgar os resultados e implementar 
pagamento dos auxílios pesquisa. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Auxílio pesquisa 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 1 1 1 
Financeira 404.000,00 60.000,00 60.000,00 500.000,00 

 
3268 –Redes Cooperativas de Pesquisa 
 



 

Finalidade: Essa linha de ação visa proporcionar uma integração das instituições de 
pesquisas do nosso Estado e/ou nacionais. 
 
Descrição: Auxílio a pesquisa. 
 
Detalhamento da Implementação: Lançar edital, receber as propostas, julgar, divulgar os 
resultados e implementar pagamento dos auxílios pesquisa para as redes. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Auxílio concedido 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 1 1 1 
Financeira 1.000,00 50.000,00 60.000,00 120.000,00 

 
3269 –Pesquisa e Desenvolvimento para o aprimoramento dos APL´S 
 
Finalidade: Apoiar a inovação tecnológica dos Arranjos Produtivos Locais. 
 
Descrição: Desenvolver novos produtos, processos e materiais visando o incremento da 
inovação. 
 
Detalhamento da Implementação: atender demanda induzida do governo e lançar edital 
para selecionar projetos que solucionem gargalos tecnológicos dos APLs. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Auxílio concedido 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 1 1 1 
Financeira 302.800,00 70.000,00 80.000,00 256.795.60 

 
4191 –Interiorização da JUCESE nas Cidades Pólos do Estado de Sergipe 
 
Finalidade: Oferecer melhores Condições aos Empresários da localidade a resolverem 
os problemas relacionados a sua empresa. 
 
Descrição: Proporcionar maior comodidade aos Empresários e Contabilistas da 
Localidade. 
 
Detalhamento da Implementação: Atendimento aos Empresários e Contadores Locais. 
 
Territorializada: Não 
Produto: JUCESE interiorizada 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 5 1 1 1 
Financeira 20.000,00 0,00 0,00 0,00 

 
4231 –Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do ITPS 



 

 
Finalidade: Assegurar o adequado funcionamento da instituição, mediante o provimento 
de recursos humanos, materiais e financeiros. 
 
Descrição: Através de técnicas modernas de gestão empreender esforços para a 
melhoria das atividades técnicas e administrativas da autarquia. 
 
Detalhamento da Implementação: Pagamento da folha de pessoal; Manutenção dos 
contratos de serviços continuados; Contratação de estagiários; Pagamento de serviços 
diversos; Outras despesas inerentes ao bom funcionamento da autarquia. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Autarquia mantida 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 1 1 1 
Financeira 7.084.098,00 7.691.626,10 8.332.956,19 9.021.592,68 

 
4232 –Manutenção das Atividades do Convênio ITPS/INMETRO 
 
Finalidade: Manter e ampliar os serviços prestados à população, delegados ao ITPS 
através do Convênio nº 03/2005, nas áreas de metrologia, normalização e qualidade 
industrial. 
 
Descrição: Adquirir equipamentos, bens de consumo, despesas com pessoal, despesas 
contratuais e outras despesas diversas necessárias ao bom andamento do Convênio. 
 
Detalhamento da Implementação: Gerir e manter as contas correntes e de capital 
geradas através do Convênio nº 03/2005 ITPS/INMETRO. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Gerência mantida 
Unidade de Medida: Unidade 
 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 1 1 1 
Financeira 1.471.500,00 880.000,00 1.000.000,00 1.930.000,00 

 
5231 –Construção de Agências 
 
Finalidade: Aumentar a capilaridade da Instituição Financeira BANESE no Estado de 
Sergipe. 
 
Descrição: Construção de Agências Bancárias com o propósito de fomentar o 
desenvolvimento sócio-econômico do Estado de Sergipe. 
 
Detalhamento da Implementação: Aquisição de terreno, projeto executivo, licitação, 
contratação, execução, acompanhamento e recepção. 
 
Territorializada: Sim 



 

Produto: Agência construída 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 1 1 1 
Financeira 520.000,00 520.000,00 400.000,00 400.000,00 

 
5232 –Reforma de Unidade de Atendimento (Agências e Postos) 
 
Finalidade: Melhorar o aspecto físico das unidades de atendimento (Agências e Postos) 
da Instituição Financeira BANESE. 
 
Descrição: Reforma das unidades de atendimento (Agências e Postos) da Instituição 
Financeira BANESE, com o propósito de melhor atender à clientela, fornecendo-lhes 
conforto e rapidez. 
 
Detalhamento da Implementação: Projeto executivo, licitação, contratação, execução, 
acompanhamento e recepção. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Unidade reformada 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 3 2 2 2 
Financeira 1050.000,00 700.000,00 700.000,00 1.600.000,00 

 
5353 –Elaboração do Cadastro e Perfil Agro-industrial 
 
Finalidade: Montar um banco de dados identificando os empreendimentos agro-
industriais com vistas à disponibilizar ao empresariado informações consistentes sobre 
este segmento produtivo. 
 
Descrição: Identificar potencialidades agro-industriais nos territórios. 
 
Detalhamento da Implementação: Desenvolver estudos para identificar às 
potencialidades agro-industriais nos territórios. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Unidade reformada 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 3 2 2 2 
Financeira 50.000,00 100.000,00 40.000,00 20.000,00 

 
5355 –Complexo Industrial Integrado 
 
Finalidade: Atrair novos empreendimentos industriais e de serviços no estado. 
 
Descrição: Oferecer melhores condições estruturais para o melhor funcionamento das 
unidades industriais e de serviços a serem implantadas. 
 



 

Detalhamento da Implementação: Desapropriação de áreas e construção de 
infraestrutura e galpões industriais modulados. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: BEM 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 2 2 2 2 
Financeira 395.000,00 3.216.000,00 16.802.300,00 14.518.000,00 

 
5356 –Apoio à Formalização e Estruturação das Agroindústrias Existentes e Captação 
de Novos Empreendimento 
 
Finalidade: Orientar os empresários deste segmento a saírem da informalidade, 
implantação de novas unidades, bem como apoiar as cadeias produtivas no estado. 
 
Descrição: Conhecer o universo das empresas informais existentes e identificação de 
novas unidades a serem implantadas nos territórios. 
 
Detalhamento da Implementação: Contratar empresas para realizar levantamentos dos 
empreendimentos informais, promover seminários, palestras e cursos. 
 
Territorializada: Não 
Produto: BEM 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 2 2 2 2 
Financeira 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

 
5357 –Georeferenciamento das Áreas Industriais da Codise 
 
Finalidade: Para conhecimento das áreas ocupadas com empreendimentos e áreas 
disponíveis nos núcleos, distritos e pólos de serviços. 
 
Descrição: Levantamento geral das áreas pertencentes á codise 
 
Detalhamento da Implementação: Sistematizar graficamente as informações relativas 
aos sítios industriais já existenes, suas vocações e disponibilidades. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Georeferenciamento realizado 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 50 50 0 0 
Financeira 40.000,00 160.000,00 0,00 0,00 

 
5358 –Elaboração de Atlas Geoambiental do Estado de Sergipe 
 
Finalidade: Prover de informações órgãos governamentais e público externo. 
 



 

Descrição: Elaborar documentos cartográficos com informações geológicas, ambientais 
e hidrogeológicas. 
 
Detalhamento da Implementação: Formar convênios, realizar estudos e elaborar mapas 
em ambientes GIS. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Atlas elaborado 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 50 50 0 0 
Financeira 200.000,00 462.560,00 537.440,00 0,00 

 
5359 –Apoio à Implantação do Museu Geológico e Paleontológico de Sergipe 
 
Finalidade: Para divulgar o potencial geológico e paleontológico de Sergipe. 
 
Descrição: Criação de um espaço com propósitos de atender simultaneamente o turismo, 
a cultura e a pesquisa histórica e científica. 
 
Detalhamento da Implementação: Firmar convênios, elaborar projetos, realizar obras 
civis, adquirir acervos, realizar capacitação. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Apoio efetivado 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 29 33 33 5 
Financeira 150.000,00 100.000,00 262.560,00 1.587.4400,00 

 
6405 –Criação de Serviço de Atendimento Técnico ao Minerador 
 
Finalidade: Atender aos atores do setor mineral. 
 
Descrição: Prestar informações na área de geologia e mineração, e orientar mineradores 
no encaminhamento de suas demandas. 
 
Detalhamento da Implementação: Organização de espaço físico, capacitação de mão de 
obra. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Serviço criado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 100 100 100 100 
Financeira 20.000,00 40.000,00 50.000,00 90.000,00 

 
6406 –Apoio à Implantação de uma Unidade Piloto para Produção de Magnésio 
Metálico 
 



 

Finalidade: Analisar a viabilidade técnico-econômico da produção de magnésio 
metálico a partir da carnalita. 
 
Descrição: Contratar consultorias, elaborar projetos, adquirir equipamentos e construção 
de uma planta piloto para produção de magnésio metálico. 
 
Detalhamento da Implementação: Formar parcerias com empresas privadas e 
instituições de pesquisas, captar recursos financeiros e técnicos e selecionar empresa 
para a implantação e operacionalização da unidade piloto. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Apoio efetivado 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 50 50 0 0 
Financeira 5.000,00 195.000,00 200.000,00 0,00 

 
6407 –Criação de Banco de Dados sobre a Mineração em Sergipe 
 
Finalidade: Subsidiar as entidades governamentais e privadas do setor mineral,  com 
informações atualizadas. 
 
Descrição: Criação e atualização constante de um banco de dados com informações do 
setor mineral de Sergipe. 
 
Detalhamento da Implementação: Contratar consultoria; adquirir/desenvolver sistema 
adequado; coletar informações; alimentar o sistema; tratar os dados coletados; 
disponibilizar os dados do sistema para o público em geral. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Banco de dados criado 
Unidade de Medida: Unidade 
 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 0 0 0 
Financeira 5.000,00 0,00 0,00 0,00 

 
6408 –Apoio à Implantação de Unidades de Produção de Artesanato Mineral e de Base 
Mineral 
 
Finalidade: Geração de emprego e renda em pequenas comunidades. 
 
Descrição: Formar parcerias para construção, aparelhamento, contratação de obra, 
fornecimento de bolsas de estudos para as oficinas de artesanatos minerais. 
 
Detalhamento da Implementação: Formar parcerias com prefeituras, secretarias de 
estado, empresas e outros; contratar consultoria; capacitar mão-de-obra; fornecer bolsa 
de estudo aos participantes. 
 
Territorializada: Sim 



 

Produto: Apoio efetivado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 1 1 1 
Financeira 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

 
6409 –Apoio à Implantação e Formalização de Empreendimentos Minerais de Cunho 
Comunitário 
 
Finalidade: Apoiar pequenos empreendimentos minerais desenvolvidos em 
comunidades. 
 
Descrição: Orientar pequenos empreendedores no processo de formalização de seus 
empreendimentos minerais. 
 
Detalhamento da Implementação: Formalização das atividades minerais; capacitação de 
mão-de-obra; aparelhamento das unidades produtoras. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Apoio efetivado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 2 13 16 15 
Financeira 20.000,00 77.440,00 56.080,00 46.480,00 

 
7221 –Estudos sobre a Conjuntura Econômica do Estado 
 
Finalidade: Estruturar uma Base de Dados que permita avaliar a estrutura econômica do 
Estado de Sergipe, como forma de subsidiar na formulação de políticas públicas. 
 
Descrição: Realizar estudos, pesquisas, diagnósticos e sondagem econômicas. 
 
Detalhamento da Implementação: Levantamento de Dados; Elaboração de 
Relatórios;Impressão e Disponibilização na Internet. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Estudo realizado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 2 2 2 2 
Financeira 230.000,00 30.000,00 30.000,00 500.000,00 

 
7222 –Implantação e Ampliação de Infraestrutura em Áreas Industriais e de Serviços –
PSDI 
 
Finalidade: Melhorar e/ou Ampliar a infra-estrutura dos Distritos Industriais e de 
Serviços existentes no Estado de Sergipe. 
 



 

Descrição: Dotar os Distritos Industriais e de Serviços da Infraestrutura necessária para 
abrigar empreendimentos empresariais, contribuindo para economias de escala e do 
ordenamento urbano nos locais em que estão implantadas. 
 
Detalhamento da Implementação: Levantamento da situação da infra-estrutura 
existente;Elaboração de Projeto e Execução de Obras. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Obras de infraestrutura executadas 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 4 5 6 3 
Financeira 310.000,00 370.481,44 41.319,96 1.587.440,00 

 
8121 –Operacionalização do Fundo de Aval 
 
Finalidade: Proporcionar a determinados segmentos da sociedade sua inserção no 
mercado de trabalho, elevando o nível do emprego e renda das comunidades-alvo. 
 
Descrição: O Fundo serve de reserva para contra partida de operações de crédito do 
Banco do Estado junto aos trabalhadores de baixa-renda, desempregados e micro e 
pequenos empresários. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Fundo de Aval operacionalizado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 100 100 100 100 
Financeira 205.091,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 

 
9127 –Construção da Central de Atendimento ao Empresário –Central 
 
Finalidade: Oferecer Melhores Condições aos Empresários Sergipanos. 
 
Descrição: Melhores Condições de Trabalho. 
 
Detalhamento da Implementação: Melhorar Condições de Atendimento ao Empresário e 
Empreendedores Sergipanos. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Central construída 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 0 0 0 
Financeira 500.000,00 0,00 0,00 0,00 

 
0167 –Sergipe Inovador 
 
Objetivo: Fomentar o desenvolvimento de pesquisa e inovação tecnológica, com ênfase 
no setor produtivo. 



 

 
Problema: Inexistência de políticas de fomento á ciência, tecnologia e inovação a 
empreendimentos de base tecnológica. 
 
Justificativa: A falta de fomento á ciência, tecnologia e inovação, resultado da 
dificuldade de captação de recurso junto a instituições de apoio à CT&I, levaram a 
quase paralisação das atividades científicas apoiadas pelo Estado. A captação e gestão 
adequada dos recursos oriundos das instituições de fomento, potencializarão a utilização 
social do conhecimento acumulado nas instituições de ensino e pesquisa, estimulando a 
criação de canais para aproximação entre as instituições de base tecnológica e o setor 
produtivo. 
 
Público Alvo: Empreendimentos produtivos do Estado de Sergipe. 
 
Indicadores: 
1 –Número de verificações metrológicas 
Unidade de Medida: Unidade 
Índice de Referência 
Recente: 190.000 
Esperado: 400.000 
Fórmula de Cálculo: Número de verificações 
2 – Recursos financeiros aplicados no fomento à CT&I 
Unidade de Medida: R$/Ano 
Índice de Referência 
Recente: 600.000,00 
Esperado: 4.000.000,00 
Fórmula de Cálculo: Exportações menos importações. 
3 –Número de laboratórios acreditados 
Unidade de Medida: Unidade 
Índice de Referência 
Recente: 0 
Esperado: 5 
Fórmula de Cálculo: Número de laboratórios acreditados 
4 –Bolsas Concedidas 
Unidade de Medida: Unidade 
Índice de Referência 
Recente: 200 
Esperado: 383 
Fórmula de Cálculo: Número de bolsas concedidas 
5 –Empresas instaladas no Sergipetec 
Unidade de Medida: Unidade 
Índice de Referência 
Recente: 11 
Esperado: 5 
Fórmula de Cálculo: Número de empresas instaladas no Sergipetec 
 
Ações: 
 
1531 –Apoiar a Construção do Prédio Principal do Sergipe Parque Tecnológico 
 



 

Finalidade: Contribuir para acelerar a inserção competitiva do Estado de Sergipe na 
economia globalizada da era do conhecimento, criando caminhos inovadores para 
vencer, com eficácia, os imensos e complexos desafios trazidos pela globalização da 
economia e pela Sociedade do Conhecimento. 
 
Descrição: Construção do prédio principal do Sergipe Parque Tecnológico. 
 
Detalhamento da Implementação: Promover o empreendedorismo, a inovação 
tecnológica e a competitividade empresarial em todos os setores de atividade em 
Sergipe. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Apoio efetivado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 0 0 0 
Financeira 6.125.000,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
3236 –Incremento à Pesquisa Tecnológica 
 
Finalidade: Promover atividades de pesquisa científica e tecnológica aplicadas aos 
territórios. 
 
Descrição: Implantar ações de pesquisa no ITPS visando o incremento das atividades de 
projetos de pesquisa nas áreas de laticínios, fertilizantes, fruticultura, cerâmica e 
piscicultura, dentre outras, para o desenvolvimento do território sergipano. 
 
Detalhamento da Implementação: 1 –Fixação de doutores via programas das instituições 
de fomento; 2 – criação da carreira de pesquisador no ITPS; 3 –viabilizar convênios e 
parcerias através de projetos de pesquisa para atender as demandas territoriais. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Projeto de pesquisa implantado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 3 2 2 2 
Financeira 300.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 

 
 
3271 –Concessão de Bolsas de Iniciação Científica Júnior 
 
Finalidade: Despertar vocação científica e incentivar talentos potenciais entre os 
estudantes do ensino médio. 
 
Descrição: Pagamento de bolsas de Iniciação Científica Junior. 
 
Detalhamento da Implementação: Convênio com agencia de fomento nacional, lançar 
edital, receber as propostas, julgar, divulgar os resultados e implementar pagamento das 
bolsas. 



 

 
Territorializada: Sim 
Produto: Bolsas concedidas 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 160 160 160 160 
Financeira 369.200,00 369.200,00 369.200,00 369.200,00 

 
3272 –Apoio a Realização de Eventos Científicos e Tecnológicos 
 
Finalidade: Apoiar a realização de reunião ou evento de reconhecida relevância 
científica e/ou tecnológica, no estado de Sergipe. 
 
Descrição: Auxílio Financeiro ao Projeto do Evento. 
 
Detalhamento da Implementação: Lançar edital, receber as propostas, julgar, divulgar os 
resultados e implementar pagamento dos projetos. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Apoio efetivado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 12 12 12 12 
Financeira 4.700,00 10.000,00 20.000,00 90.206,78 

 
3273 –Seminários para Divulgação dos Resultados das Pesquisas 
 
Finalidade: Apresentação dos Resultados da Pesquisa Realizada à Comunidade. 
 
Descrição: Auxílio Financeiro a Seminário. 
 
Detalhamento da Implementação: Planejar e organizar eventos para divulgação das 
pesquisas. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Auxílio financeiro 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 2 2 2 2 
Financeira 2.000,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00 

 
3275 –Apoio a Publicações Científicas e Tecnológicas 
 
Finalidade: Apoiar Publicações na área Científica e Tecnológica do Estado. 
 
Descrição: Auxílio Financeiro a Publicações. 
 
Detalhamento da Implementação: Lançar Edital, Receber as propostas, julgar, divulgar 
os resultados e implementar pagamentos das publicações. 
 



 

Territorializada: Não 
Produto: Publicações 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 4 4 4 4 
Financeira 3.000,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00 

 
3276 –Concessão de Bolsas de Iniciação Científica 
 
Finalidade: Concessão de bolsas voltada para alunos de graduação, objetivando 
incentivá-los à participar em atividades científicas extra-curriculares vinculadas aos 
grupos de pesquisa. 
 
Descrição: Pagamento de bolsas de Iniciação Científica. 
 
Detalhamento da Implementação: Lançar edital, receber as propostas, julgar, divulgar os 
resultados e implementar pagamento das bolsas. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Bolsas concedidas 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 30 30 30 30 
Financeira 4.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 

 
3277 –Criação e Manutenção de Banco de Dados com Informações Tecnológicas 
 
Finalidade: Servir de pesquisa para as instituições de Ciência e Tecnologia e atualização 
de informações. 
 
Descrição: Auxílio Financeiro. 
 
Detalhamento da Implementação: Projeto para implantação e atualização do banco de 
dados da Ciência e Tecnologia. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Banco de dados criado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 1 1 1 
Financeira 3.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 

 
3278 –Taxa de Bancada 
 
Finalidade: Auxílio a pesquisa para a atração e fixação de doutores para o estado. 
 
Descrição: Pagamento de auxílio pesquisa. 
 
Detalhamento da Implementação: Lançar edital do PRODOC, receber as propostas, 
julgar, divulgar os resultados e implementar pagamento da taxa de bancada. 



 

 
Territorializada: Não 
Produto: Auxílio pesquisa 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 30 30 30 30 
Financeira 203.000,00 130.000,00 230.000,00 470.000,00 

 
3279 –Publicação de Anuário de Atividades  Científicas e Tecnológicas 
 
Finalidade: Divulgar as ações realizadas anualmente pela Fundação em relação aos 
Projetos de Pesquisa realizadas no Estado. 
 
Descrição: Auxílio Financeiro a Anuário. 
 
Detalhamento da Implementação: Coleta de Informação através dos resultados de 
Pesquisa financiada pela Fundação. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Anuário publicado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 1 1 1 
Financeira 2.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 

 
3280 –Concessão de Bolsas de Mestrado 
 
Finalidade: Destina-se aos Programas de Pós-graduação emergentes ou já estabelecidos 
e recomendados pela CAPES. Estes receberão bolsas para alunos que procurem o seu 
aperfeiçoamento em pesquisa e desenvolvimento. 
 
Descrição: Pagamento de Bolsas. 
 
Detalhamento da Implementação: Convênio com agencia de fomento nacional, lançar 
edital, receber as propostas, julgar, divulgar os resultados e implementar pagamento das 
bolsas. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Bolsas concedidas 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 15 30 40 45 
Financeira 252.000,00 210.000,00 410.000,00 1.080.000,00 

 
3281 –Concessão de Bolsas de Doutorado 
 
Finalidade: Destina-se aos Programas de Pós-graduação emergentes ou já estabelecidos 
e recomendados pela CAPES. Estes receberão bolsas para alunos que procurem o seu 
aperfeiçoamento em pesquisa e desenvolvimento. 
 



 

Descrição: Pagamento de Bolsas. 
 
Detalhamento da Implementação: Convênio com agencia de fomento nacional, lançar 
edital, receber as propostas, julgar, divulgar os resultados e implementar pagamento das 
bolsas. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Bolsas concedidas 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 15 30 40 45 
Financeira 216.000,00 120.000,00 120.000,00 300.000,00 

 
3282 –Concessão de Bolsas de Inovação Tecnológica 
 
Finalidade: Proporciona a participação de profissionais de graduação em projetos de 
desenvolvimento tecnológico e de inovação para o estado de Sergipe. 
 
Descrição: Pagamento de Bolsas. 
 
Detalhamento da Implementação: lançar edital, receber as propostas, julgar, divulgar os 
resultados e implementar pagamento das bolsas. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Bolsas concedidas 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 10 20 20 20 
Financeira 5.000,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00 

 
3283 –Concessão de Bolsas de Pesquisador Visitante 
 
Finalidade: Destinado à manutenção, em instituições sergipanas, de pesquisadores 
estrangeiros ou de outros estados, que possuam título de doutor, elevada produtividade 
de pesquisa e reconhecida liderança em sua área de conhecimento, e que possam 
contribuir por um período de até um ano no desenvolvimento de algum campo da 
pesquisa científica de interesse estratégico para o Estado. 
 
Descrição: Pagamento de Bolsas. 
 
Detalhamento da Implementação: Lançar edital, receber as propostas, julgar, divulgar os 
resultados e implementar pagamento das bolsas. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Bolsas concedidas 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 1 1 1 
Financeira 3.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 

 



 

3284 –Concessão de Bolsas de Apoio Técnico Nível Médio 
 
Finalidade: Voltada para técnicos de nível médio que possuam conhecimentos 
específicos essenciais à execução de projeto de pesquisa, ao qual deverão dedicar-se em 
tempo integral. 
 
Descrição: Pagamento de Bolsas. 
 
Detalhamento da Implementação: Lançar edital, receber as propostas, julgar, divulgar os 
resultados e implementar pagamento das bolsas. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Bolsas concedidas 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 30 30 30 30 
Financeira 165.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 

 
3285 –Concessão de Bolsas de Apoio Técnico Nível Superior 
 
Finalidade: Propicia condições para pesquisadores graduados participarem de projeto 
desenvolvido por um doutor com relevante experiência em sua área ou grupo 
consolidado, em instituição de pesquisa sediada em Sergipe. 
 
Descrição: Pagamento de Bolsas. 
 
Detalhamento da Implementação: Convênio com agencia de fomento nacional, lançar 
edital, receber as propostas, julgar, divulgar os resultados e implementar pagamento das 
bolsas. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Bolsas concedidas 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 30 30 30 30 
Financeira 292.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 

 
3286 –Concessão de Bolsas de Atração e Fixação de Doutores –DCR PRODOC 
 
Finalidade: Destinada atrair pesquisadores com título de doutor, sem vínculo 
empregatício, e gerar condições para a dedicação integral a programa ou projeto de 
pesquisa relevante, em instituição de pesquisa sediada no Estado de Sergipe, visando 
estimular futuro vínculo permanente. 
 
Descrição: Pagamento de Bolsas. 
 
Detalhamento da Implementação: Convênio com agencia de fomento nacional, lançar 
edital, receber as propostas, julgar, divulgar os resultados e implementar pagamento das 
bolsas. 
 



 

Territorializada: Não 
Produto: Bolsas  
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 30 30 30 30 
Financeira 220.000,00 235.800,00 235.800,00 555.800,00 

 
3288 –Apoio a Participação em Eventos Científicos e Tecnológicos 
 
Finalidade: Apoiar, parcial ou integralmente, a participação de pesquisadores residentes 
no estado de Sergipe, em reunião ou evento de reconhecida relevância científica e/ou 
tecnológica fora do estado de Sergipe. 
 
Descrição: Pagamento de auxílio. 
 
Detalhamento da Implementação: Lançar edital, receber as propostas, julgar, divulgar os 
resultados e implementar pagamento dos auxílios. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Auxílio pesquisa 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 0 20 20 20 
Financeira 0,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 

 
3289 –Auxílio para Realização de Pesquisas Científicas 
 
Finalidade: Dar suporte financeiro à execução de projetos apresentados por 
pesquisadores individuais e que representem contribuição significativa para o 
desenvolvimento científico do Estado de Sergipe. 
 
Descrição: Pagamento de auxílio pesquisa. 
 
Detalhamento da Implementação: Lançar edital, receber as propostas, julgar, divulgar os 
resultados e implementar pagamento dos auxílios pesquisa. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Auxílio efetivado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 0 30 30 30 
Financeira 0,00 35.000,00 135.000,00 135.000,00 

 
4262 –Popularização da Ciência e Tecnologia 
 
Finalidade: Divulgar a Comunidade Projetos Realizados na área da Ciência e 
Tecnologia no Estado de Sergipe. 
 
Descrição: Auxílio Financeiro para divulgação das Pesquisas fomentadas pela 
FAPITEC/SE. 



 

 
Detalhamento da Implementação: Realização da Semana de Ciência e Tecnologia e a 
Produção de Programa em TV na divulgação das pesquisas. 
 
Territorializada: Não 
Produto: C&T popularizada 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 0 1 1 1 
Financeira 0,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 

 
8251 –Apoio a Consolidação do Parque Tecnológico 
 
Finalidade: Apoiar os projetos de pesquisa e desenvolvimento, e consolidação do 
parque tecnológico. 
 
Descrição: Apoio ao parque tecnológico. 
 
Detalhamento da Implementação: Apoiar as ações do Parque Tecnológico de Sergipe, 
de forma a consolidar os projetos de Pesquisa e Desenvolvimento das empresas 
instaladas e as que possam vir a se instalar. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Apoio efetivado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 35 20 25 20 
Financeira 15.585.112,00 6.500.000,00 8.506.944,00 14.045.000,00 

 
8252 –Pesquisa e Desenvolvimento para aprimoramento dos APL 
 
Finalidade: Essa linha de ação visa o apoio em inovação tecnológica aos Arranjos 
Produtivos Locais. 
 
Descrição: Auxilio a Pesquisa. 
 
Detalhamento da Implementação: Identificar os gargalos tecnológicos dos APLs e 
desenvolvimento de pesquisas. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Pesquisa desenvolvida 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 25 25 25 25 
Financeira 100.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 

 
8253 –Concessão de Bolsas Científicas 
 
Finalidade: Conceder Bolsas Científicas para difundir conhecimento científico e 
tecnológico. 



 

 
Descrição: Conceder Bolsas Científicas em vários níveis de conhecimento. 
 
Detalhamento da Implementação: Conceder bolsas científicas e tecnológicas. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Bolsas concedidas 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 25 25 25 25 
Financeira 929.928,00 1.088.292,00 1.153.056,00 1.500.000,00 

 
8254 –Concessão de Auxílio Pesquisa 
 
Finalidade: Conceder auxílio pesquisa, visando contribuir significativamente para o 
desenvolvimento científico do estado de Sergipe. 
 
Descrição: Concessão de auxílio pesquisa. 
 
Detalhamento da Implementação: Taxa de Bancada, Apoio para participação em 
eventos científicos e tecnológicos, Auxílio para realização de pesquisas científicas. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Auxílios concedidos 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 30 30 30 30 
Financeira 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 
 
8255 –Realização de Parceria Tecnológica para a Inovação 
 
Finalidade: Realizar parceria tecnológicas visando proporcionar integração entre as 
instituições de pesquisa e empresas. 
 
Descrição: Auxílio à pesquisa. 
 
Detalhamento da Implementação: Projetos cooperativos empresa/instituições de 
pesquisa; Auxílio para realização de pesquisas tecnológicas; Redes cooperativas de 
pesquisa. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Parcerias efetivadas 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 1 1 1 
Financeira 490.000,00 200.000,00 490.000,00 200.000,00 
 
8256 –Apoio à divulgação científica 
 



 

Finalidade: Publicar e divulgar à comunidade as pesquisas científicas e tecnológicas do 
estado de Sergipe. 
 
Descrição: Auxílio financeiro a publicações e divulgações. 
 
Detalhamento da Implementação: Popularização da ciência e tecnologia; Criação e 
manutenção banco de dados com informações tecnológicas; Publicação de anuário de 
atividades científicas e tecnológicas. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Publicações apoiadas 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 6 8 8 8 
Financeira 20.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 
 
8257 –Apoio a Publicação de Comunicação Científica 
 
Finalidade: Divulgar e apoiar publicações de pesquisas nas áreas científicas e 
tecnológicas do estado de Sergipe. 
 
Descrição: Auxílio financeiros a publicações e seminários. 
 
Detalhamento da Implementação: Apoio a realização de eventos científicos e 
tecnológicos; Seminários para divulgação dos resultados das pesquisas; Apoio a 
publicações científicas e tecnológicas. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Comunicação científica apoiada 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 20 20 20 20 
Financeira 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
 
8258 –Tecnologias para a Inclusão Social 
 
Finalidade: Esta linha de ação tem por objetivo apoiar a aplicação do conhecimento à 
superação de problemas sociais encontrados no estado de Sergipe, nas áreas de saúde, 
educação, alimentação, energia, habitação, meio ambiente, saneamento e renda. Serão 
financiados projetos inovadores nas áreas social e ambiental, visando a implantação de 
sistemas de desenvolvimento local integrado e sustentável. 
 
Descrição: Auxilio a Pesquisa. 
 
Detalhamento da Implementação: Lançar edital, receber as propostas, julgar, divulgar os 
resultados e implementar pagamento dos auxílios pesquisa. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Tecnologias efetivadas 
Unidade de Medida: Unidade 



 

Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 2 2 2 2 
Financeira 600.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 
 
8259 –Empreendedorismo e Inovação Tecnológica nas Pequenas Empresas 
 
Finalidade: Essa linha de ação visa o apoio de projetos de pesquisa e desenvolvimento, 
e consolidação de incubadoras e parque tecnológico. 
 
Descrição: Auxilio a Pesquisa. 
 
Detalhamento da Implementação: Apoio a Incubadoras de Empresas e Parque 
Tecnológico. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Projeto apoiado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 2 0 2 0 
Financeira 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 
 
8260 –Fortalecimento do Sistema Local de Inovação 
 
Finalidade: Prover a cultura da inovação de modo a conciliar a demanda do setor 
produtivo com a oferta das instituições de pesquisa. 
 
Descrição: Auxílio Financeiro. 
 
Detalhamento da Implementação: Interiorização da tecnologia, através do apoio à 
criação de núcleos regionais de difusão tecnológica; Eventos para a promoção da 
inovação tecnológica; Estudo da oferta/demanda tecnológica. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Sistema local fortalecido 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 15 25 35 25 
Financeira 30.000,00 50.000,00 80.000,00 50.000,00 
 
0298 –Distribuição de Gás Natural 
 
Objetivo: Ampliar e Interiorizar o acesso da população aos serviços de distribuição de 
Gás Natural iniciando ações de interiorização através de instalação de postos de Gás 
Natural Veicular. 
 
Problema: Ausência de postos de distribuição de Gás Natural no interior do Estado, 
aumentando o custo de transportes nos territórios. 
 
Justificativa: Reduzir o custo de combustíveis para um melhor desenvolvimento nos 
territórios. 



 

 
Público Alvo: Interior do Estado 
 
Indicadores: 
1 –Rede de distribuição de Gás Natural 
Unidade de Medida: Metro 
Índice de Referência 
Recente: 0 
Esperado: 0 
Fórmula de Cálculo: Somatório da rede 
2 – Número de Cidades atendidas com Gás Natural Veicular 
Unidade de Medida: Unidade 
Índice de Referência 
Recente: 6 
Esperado: 10 
Fórmula de Cálculo: Somatório das cidades atendidas 
 
Ações: 
 
5581 –Distribuição de Gás Natural no Estado 
 
Finalidade: Alcançar 100% da previsão de implantação de postos de GNV até 2011 e 
expansão de rede de distribuição na Grande Aracaju. 
 
Descrição: Distribuir no Interior do Estado Através de Gás Natural Veicular 
Comprimido e na Grande Aracaju (Socorro e Aracaju) através de rede de distribuição de 
Gás Natural. 
 
Detalhamento da Implementação: Estabelecer contato com a Empresa distribuidora de 
Gás Natural Comprimido e promover a instalção de novos postos de distribuição de Gás 
Natural Veicular(Unidade nas cidades) e Ampliação de rede de Distribuição de Gás 
Natural na Grande Aracaju(metros de rede). 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Gás distribuído 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 4 1 1 1 
Financeira 7.255.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 
 
0427 – Satisfação do Turista 
 
Objetivo: Melhorar a qualidade do produto turístico sergipano 
 
Problema: Qualidade insatisfatória do produto turístico sergipano 
 
Justificativa: Melhorar a qualidade do Produto turístico sergipano. 
 
Público Alvo: Turistas e cadeia produtiva do turismo. 
 



 

Indicadores:  
1 –Quilômetros de estradas com manutenção realizada 
Unidade de Medida: Quilômetro 
Índice de Referência 
Recente: 0 
Esperado: 0 
2 – Empregados do Setor Turísticos Treinados 
Unidade de Medida: Unidade 
Índice de Referência 
Recente: 0 
Esperado: 0 
 
Ações: 
 
1550 –Urbanização de Orlas Marítimas e Fluviais 
 
Finalidade: Elevar o fluxo de turistas como alternativa de desenvolvimento econômico 
do Estado. 
 
Descrição: Implantação de rede elétrica, pavimentação, arborização, área para esportes, 
construção de quiosques, esgotamento sanitário e etc. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Orla urbanizada 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 5 5 5 5 
Financeira 700.000,00 1.200.000,00 2.200.000,00 1.240..000,00 
 
1556 –Revitalização da Orla de Atalaia, em Aracaju 
 
Finalidade: Elevar o fluxo de turistas, como alternativa de Desenvolvimento Econômico 
do Estado, proporcionando um melhor atendimento a população. 
 
Descrição: Conservação da área verde, restauração de bancos e praças de eventos, 
reparos na pavimentação e etc. 
 
Detalhamento da Implementação: Elaboração de projetos, licitação e contratos. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Orla revitalizada 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 25 25 25 25 
Financeira 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 
 
1557 –Revitalização da Orla na Rodovia José Sarney, em Aracaju 
 
Finalidade: Elevar o fluxo de turistas como alternativa de desenvolvimento econômico 
do Estado. 



 

 
Descrição: Conservação da rede elétrica, pavimentação, área verde, quiosques, 
instalações sanitárias e etc. 
 
Detalhamento da Implementação: Elaboração de projetos, licitação e contratos. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Orla revitalizada 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 25 25 25 25 
Financeira 1.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 400.000,00 
 
1558 –Urbanização da Orla da Atalaia Nova,em Barra dos Coqueiros 
 
Finalidade: Elevar o fluxo de turistas como alternativa de desenvolvimento econômico 
do Estado. 
 
Descrição: Implantação de rede elétrica, pavimentação, arborização, área para esportes, 
construção de quiosques, esgotamento sanitário e etc. 
 
Detalhamento da Implementação: Elaboração de projetos e contratção. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Urbanização da orla concluída 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 25 25 25 25 
Financeira 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 
 
1563 –Recuperação de Imóveis históricos, em São Cristovão –Programa Monumenta 
 
Finalidade: Preservar áreas prioritárias do patrimônio histórico, artístico, cultural urbano 
sobre proteção federal. 
 
Descrição: Restaurar as edificações resgatando suas características originais, 
diminuindo a deteriorização causada pelo tempo, protegendo suas obras de arte,acervos 
e elementos artísticos aumentando dessa forma o fluxo de turistas bem como promover 
o interesse da população pela cultura. 
 
Detalhamento da Implementação: Elaboração de projetos, licitação e contratação. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Imóvel histórico recuperado 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 25 25 25 25 
Financeira 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 
 
1564 –Recuperação de Imóveis Históricos, em Laranjeiras –Programa Monumenta 



 

 
Finalidade: Preservar áreas prioritárias do patrimônio histórico, artístico, cultural urbano 
sobre proteção federal. 
 
Descrição: Restaurar as edificações resgatando suas características originais, 
diminuindo a deteriorização causada pelo tempo, protegendo suas obras de arte,acervos 
e elementos artísticos aumentando dessa forma o fluxo de turistas bem como promover 
o interesse da população pela cultura. 
 
Detalhamento da Implementação: Elaboração de projetos, licitação e contratação. 
 
Territorializada: Sim 
Produto: Imóveis históricos recuperados 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 25 25 25 25 
Financeira 2.00.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 
 
1713 –Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Pública Turística Básica de Roteiros 
Priorizados.  
 
Finalidade: Melhorar a qualidade do produto turístico sergipano, aumentando o grau de 
satisfação do turista. 
 
Descrição: Apoiar projetos públicos de infra-estrutura básica: apoio técnico –Apoio 
financeiro –Apoio Logístico. 
 
Detalhamento da Implementação:  
 
Territorializada: Não 
Produto: Projetos apoiados 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 25 25 25 25 
Financeira 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 
 
1715 –Implantação de Centros Territoriais de Atenção ao Turista.  
 
Finalidade: Melhorar a qualidade do produto turístico sergipano, aumentando o grau de 
satisfação do turista. 
 
Descrição: Implantar, nos territórios, Centro de Atenção ao Turista, com infra-estrutura 
para os municípios apresentarem suas potencialidades artesanais, gastronômicas, 
culturais e turísticas. 
 
Detalhamento da Implementação:  
 
Territorializada: Não 
Produto: Centro de atenção ao turista implantado 
Unidade de Medida: Unidade 



 

Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 3 3 3 3 
Financeira 990.000,00 870.000,00 660.000,00 1.658.000,00 
 
1716 –Construção e/ou Recuperação de Equipamentos Públicos de Interesses 
Turísticos.  
 
Finalidade: Melhorar a qualidade do produto turístico sergipano, aumentando o grau de 
satisfação do turista. 
 
Descrição: Construir e/ou recuperar equipamentos públicos (prédios, logradouros, 
instalações) de interesse turístico, visando melhorar a atratividade e a qualidade do 
produto turístico sergipano. 
 
Detalhamento da Implementação:  
 
Territorializada: Não 
Produto: Equipamento Público construído e/ou Recuperado. 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 8 8 8 8 

Financeira 1.700.000,00 600.000,00 1.200.000,00 1.700.000,00 
 
1717 –Elaboração do Projeto de Sinalização Turística de Rotas Priorizadas.  
 
Finalidade: Melhorar a qualidade do produto turístico sergipano, aumentando o grau de 
satisfação do turista. 
 
Descrição: Elaborar o projeto de sinalização turística das rotas priorizadas. 
 
Detalhamento da Implementação:  
 
Territorializada: Não 
Produto: Projeto de sinalização turística elaborado. 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 0 0 0 

Financeira 140.000,00 0,00 0,00 0,00 
 
1718 –Implementação do Projeto de Sinalização Turística de Rotas Priorizadas. 
 
Finalidade: Melhorar a qualidade do produto turístico sergipano, aumentando o grau de 
satisfação do turista. 
 
Descrição: Implementar o projeto de sinalização turística das rotas priorizadas: 
Aracaju/Xingó –Costa das Dunas e Manguezais e Caminho dos Jesuítas. 
 
Detalhamento da Implementação:  
 
Territorializada: Não 



 

Produto: Projeto de Sinalização Turística Implementado. 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 1 0 0 

Financeira 1.300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 
 
1719 –Capacitação/Qualificação de Empregados do Segmento Turístico Sergipano. 
 
Finalidade: Melhorar a qualidade do produto turístico sergipano, aumentando o grau de 
satisfação do turista. 
 
Descrição: Elaborar diagnóstico visando a capacitação/qualificação de empregado do 
segmento turístico sergipano: –Gerentes, Promotores de Vendas, Porteiros, 
recepcionistas, mensageiros, telefonistas, controllers, cozinheiros, Maitres, Barmans, 
Garçons, Copeiros, Caixas, Motoristas, Guardas de Trânsito, Taxistas. 
 
Detalhamento da Implementação:  
Territorializada: Não 
Produto: Empregado capacitado/qualificado. 
Unidade de Medida: Unidade 
 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1.200 600 1.200 600 

Financeira 400.000,00 150.000,00 400.000,00 150.000,00 
 
 
0429 –Competitividade do Turismo 
 
Objetivo: Promover o desenvolvimento sustentável do turismo em Sergipe, através do 
aumento da competitividade dos produtos turísticos 
 
Problema: Baixa competitividade dos produtos turísticos sergipanos 
 
Justificativa: Promover o desenvolvimento sustentado do turismo em Sergipe, através 
do aumento da competitividade dos produtos turísticos. 
 
Público Alvo: Cadeia produtiva do turismo 
 
Indicadores: 
1 –Diagnóstico da cadeia da cadeia produtiva do turismo elaborada 
Unidade de Medida: Unidade 
Índice de Referência 
Recente: 0 
Esperado: 0 
2 – Empreendimentos turísticos 
Unidade de Medida: Unidade 
Índice de Referência 
Recente: 0 
Esperado: 0 
3 –Avaliações semestrais realizadas 



 

Unidade de Medida: Unidade 
Índice de Referência 
Recente: 0 
Esperado:  
4 –Eventos Turístico Captados 
Unidade de Medida: Unidade 
Índice de Referência 
Recente: 0 
Esperado: 0 
 
Ações: 
 
1599 –Turismo Cultural 
 
Finalidade: Promover manifestações de grupos folclóricos e Bandas Filarmônicas nos 
Centros de Comercialização Artesanal dos territórios sergipanos. 
 
Descrição: Mobilizar as Bandas e  grupos folclóricos para desenvolverem interatividade 
com os turistas. 
 
Detalhamento da Implementação: Articulação com SETUR, SETRAPIS, Prefeituras 
Municipais, Grupos Folclóricos; Procedimento Licitatório; Transportes; alimentação; 
divulgação; apresentação dos grupos e bandas. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Manifestação folclórica realizada. 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 16 16 16 16 

Financeira 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 
 
1691 –Inventário da Oferta Turística  
 
Finalidade: Conhecer a real dimensão da cadeia do turismo sergipano. 
 
Descrição: Realizar levantamentos das potencialidades turísticas sergipanas, 
determinando, inclusive, os equipamentos turísticos existentes: hotéis, pousadas, 
restaurantes, bares, etc. 
 
Detalhamento da Implementação:  
 
Territorializada: Não 
Produto: Inventário realizado. 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 0 1 0 

Financeira 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 
 
1692 –Diagnóstico da Cadeia Produtiva do Turismo  
 



 

Finalidade: Promover o desenvolvimento da cadeia produtiva do Turismo em Sergipe 
como forma de aumentar a competitividade e os impactos econômicos da atividade no 
Estado. 
 
Descrição: Conhecer a real dimensão da cadeia produtiva do turismo no Estado de 
Sergipe, objetivando promover o seu adensamento através da realização do diagnóstico 
do turismo e as suas potencialidades locais. 
 
Detalhamento da Implementação:  
 
Territorializada: Não 
Produto: Cadeia produtiva diagnosticada 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 0 1 0 

Financeira 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 
 
1693 –Participação, Promoção e Captação de Eventos Regionais e/ou Nacionais  
 
Finalidade: Promover a diversificação da oferta turística. 
 
Descrição: Promover o destino turístico de Sergipe em seminários/Congressos regionais 
e/ou Nacionais visando a sua realização no Estado de Sergipe. 
 
Detalhamento da Implementação:  
 
Territorializada: Não 
Produto: Evento efetivado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 38 38 38 38 

Financeira 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
 
1694 –Portfólio de Oportunidades de Investimentos Turísticos em Sergipe  
 
Finalidade: Promover a diversificação da oferta turística. 
 
Descrição: Produzir material promocional para investidores nacionais e internacionais 
do setor turístico, objetivando estimular a captação de novos empreendimentos 
turísticos para o Estado. 
 
Detalhamento da Implementação:  
 
Territorializada: Não 
Produto: Portfólio elaborado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 100 100 100 100 

Financeira 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 
 



 

1695 –Elaboração do Plano de Marketing Turístico do Estado de Sergipe  
 
Finalidade: Promover a diversificação da oferta turística. 
 
Descrição: Elaborar o Plano de Marketing turístico do Estado de Sergipe objetivando a 
promoção e divulgação das potencialidades turísticas. 
 
Detalhamento da Implementação:  
 
Territorializada: Não 
Produto: Plano de Marketing Turístico Elaborado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 0 0 0 

Financeira 350.000,00 0,00 0,00 0,00 
 
1696 –Implementação do Plano de Marketing Turístico de Sergipe  
 
Finalidade: Promover a diversificação da oferta turística. 
 
Descrição: Implementar o Plano de Marketing turístico do estado de Sergipe 
objetivando a promoção e divulgação das potencialidades turísticas. 
 
Detalhamento da Implementação:  
 
Territorializada: Não 
Produto: Plano de Marketing Turístico Implementado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 0 0 0 

Financeira 600.000,00 0,00 0,00 0,00 
 
1697 –Estruturação e Implementação de Novos Produtos Turísticos.  
 
Finalidade: Promover o desenvolvimento da cadeia produtiva do turismo. 
 
Descrição: Promoção do desenvolvimento da cadeia produtiva do turismo através da 
diversificação da oferta turística estruturando e implementando 5 novos produtos 
turísticos: Cangaço, artesanato, gastronomia típica, ecoturismo e unidades de 
conservação ambiental. 
 
Detalhamento da Implementação:  
 
Territorializada: Não 
Produto: Produto turístico implementado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 5 0 0 0 

Financeira 250.000,00 0,00 0,00 0,00 
 



 

1698 –Estruturação e Consolidação de Roteiros Turísticos Priorizados  
 
Finalidade: Promover o desenvolvimento da cadeia produtiva do turismo. 
 
Descrição: Promoção e Desenvolvimento da cadeia produtiva do turismo através da 
estruturação e consolidação de roteiros turísticos priorizados juntos ao trade turístico 
sergipano. 
 
Detalhamento da Implementação:  
 
Territorializada: Não 
Produto: Roteiro Turístico consolidado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 4 4 0 0 

Financeira 50.000,00 96.000,00 0,00 0,00 
 
1699 –Elaboração de Estudos Visando à Instalação, Ampliação e/ou Reestruturação de 
Empreendimentos Turísticos Sergipanos.  
 
Finalidade: Promover o desenvolvimento da cadeia produtiva do turismo tornando-a 
mais competitiva no cenário nacional de oferta turística. 
 
Descrição: Promoção do desenvolvimento da cadeia produtiva do turismo tornando-a 
mais competitiva no cenário nacional de oferta turística, através da diversificação da 
oferta e estimulando a instalação de novos empreendimentos no Estado. 
 
Detalhamento da Implementação:  
 
Territorializada: Não 
Produto: Estudo elaborado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 0 0 0 

Financeira 10.000,00 0,00 0,00 0,00 
 
1700 –Realização de Mídia Impressa Compartilhada  
 
Finalidade: Promover o Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Turismo em Sergipe. 
 
Descrição: Promoção do Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Turismo em Sergipe, 
através da realização de campanhas publicitárias de Mídia Impressa Compartilhada nos 
Jornais e Revistas de Circulação Nacional objetivando a Divulgação das potencialidades 
turísticas em Sergipe. 
 
Detalhamento da Implementação:  
 
Territorializada: Não 
Produto: Campanha Realizada 
Unidade de Medida: Unidade 



 

Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 4 4 4 4 

Financeira 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 
 
1701 –Participação em Feiras Nacionais e Internacionais de Turismo  
 
Finalidade: Promover o Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Turismo em Sergipe. 
 
Descrição: Promover e Divulgar as Potencialidades do Turismo em Sergipe através da 
participação em Feiras Nacionais e Internacionais de Turismo. 
 
Detalhamento da Implementação:  
 
Territorializada: Não 
Produto: Evento participado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 30 30 30 30 

Financeira 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
 
1702 –Promoção e Divulgação das Potencialidades Culturais, Ambientais, Naturais e 
Turísticas de Sergipe.  
 
Finalidade: Promover o Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Turismo em Sergipe. 
 
Descrição: Promover e divulgar as potencialidades do turismo de Sergipe através da 
distribuição de folheteria e campanhas publicitárias. 
 
Detalhamento da Implementação:  
 
Territorializada: Não 
Produto: Folheteria Produzida 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 10 10 10 10 

Financeira 174.095,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 
 
1703 –Promoção de Visitas Técnicas de Jornalistas e Agentes de Viagens –
Fampress/Fantour.  
 
Finalidade: Promover o Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Turismo em Sergipe. 
 
Descrição: Promover e Divulgar as potencialidades do Turismo de Sergipe através da 
realização de visitas de jornalistas e agentes de viagens aos roteiros turísticos 
sergipanos. 
 
Detalhamento da Implementação:  
 
Territorializada: Não 
Produto: Fampress/ Fantour realizado 



 

Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 10 10 10 10 

Financeira 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 
 
1704 –Realização de Oficinas/Seminários de Divulgação do Destino Turístico 
Sergipano. 
 
Finalidade: Promover o Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Turismo em Sergipe. 
 
Descrição: Promover e Divulgar as potencialidades do Turismo de Sergipe através da 
realização de oficinas de Divulgação do Destino Turístico de Sergipe. 
 
Detalhamento da Implementação:  
 
Territorializada: Não 
Produto: Oficina Realizada 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 10 10 10 10 

Financeira 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 
 
1705 –Realização do Salão Estadual do Turismo 
 
Finalidade: Promover o Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Turismo em Sergipe. 
 
Descrição: Promover e Divulgar a potencialidade do turismo de Sergipe através da 
realização do Salão Estadual do Turismo. 
 
Detalhamento da Implementação:  
 
Territorializada: Sim 
Produto: Salão Estadual Realizado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 0 1 0 

Financeira 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 
 
1706 –Realização de Pesquisas de Demanda e de Satisfação dos Turistas 
 
Finalidade: Conhecer o grau de satisfação do turista com os atrativos, equipamentos e 
serviços prestados pela cadeia produtiva do turismo e também dimensionar a demanda. 
 
Descrição: Realizar pesquisas quantitativas e qualitativas da demanda e do grau de 
satisfação do turista. 
 
Detalhamento da Implementação:  
 
Territorializada: Não 
Produto: Pesquisa realizada 



 

Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 4 4 4 4 

Financeira 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 
 
0440 –Economia Solidária em Desenvolvimento 
 
Objetivo: Implantar e desenvolver a o Programa de Economia Solidária no estado de 
Sergipe. 
 
Problema: A economia solidária não possui uma política pública estadual de apoio aos 
seus problemas mais eminentes tais como: acesso ao crédito, apoio ao escoamento da 
produção, comercio justo, consumo ético e qualificação profissional nas áreas de 
cooperativismo, associativismo, qualidade dos produtos entre outros. Pretende-se, 
também, com esse programa ampliar o número de empreendimentos solidários no 
Estado. 
 
Justificativa: A economia solidária hoje representa universo de mais de 500 
(quinhentos) empreendimentos no estado de Sergipe, mapeados pelo Governo Federal, 
envolvendo cerca de 10.000 (dez mil) famílias que tiram seu sustento através das 
atividades de produção auto-gestionadas. Apesar disso, ainda não conta com o apoio 
efetivo do Governo do Estado no sentido da elaboração e implantação de políticas 
públicas nessa área. 
 
Público Alvo: Empreendimentos solidários, gestores públicos e entidades, assessorias, 
apoio e fomento vinculadas a práticas da economia solidária. 
 
Indicadores:  
1 –Número de empreendimentos econômicos solidários formados/atendidos 
Unidade de Medida: Unidade 
Índice de Referência 
Recente: 500 
Esperado: 1250 
Fórmula de Cálculo: Anualmente será feito um mapeamento para averiguar o número de 
empreendimentos solidários criados. 
 
Ações: 
 
1753 –Aquisição de Veículos Para o Apoio ao Escoamento da Produção 
 
Finalidade: Dar apoio logístico para o escoamento da produção da economia solidária 
do Estado de Sergipe. 
 
Descrição: Adquirir um veículo tipo caminhão para o transporte de produtos da 
economia solidária e um veiculo tipo -Van–para promover a participação de 
empreendimentos solidários em eventos de comercialização a exemplo das feiras 
estaduais, regionais e nacionais, bem como apoiar o transporte desses produtos para 
centros de comercialização e consumo. 
 



 

Detalhamento da Implementação: Adquirir dois veículos para o transporte de produtos e 
dos empreendedores solidários, observada as normas da lei 8.666/93. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Veículo adquirido 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 0 0 2 0 

Financeira 0,00 0,00 180.000,00 0,00 
 
1754 –Criação de Centro Público de Economia Solidária 
 
Finalidade: Criar um Centro Estadual de Economia Solidária. 
 
Descrição: Reformar um prédio público ocioso e criar um Centro de qualificação, 
promoção e comercialização dos produtos da economia solidária. 
 
Detalhamento da Implementação: Firmar convênios com o Governo Federal e Prefeitura 
Municipal onde o centro for instalado para a construção de um Centro Público de 
Economia Solidária onde serão executadas políticas de comercialização, articulação e 
qualificação profissional dos segmentos envolvidos com a economia solidária. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Centro criado 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 0 0 0 1 

Financeira 0,00 0,00 0,00 300.000,00 
 
2828 –Qualificação de Empreendedores Solidários 
 
Finalidade: Promover cursos, oficinas e seminários de formação em economia solidária 
para gestores dos empreendimentos. 
 
Descrição: Cadastro os empreendimentos solidários do estado e promover a qualificação 
em áreas de interesse dos mesmos. 
 
Detalhamento da Implementação: Abertura de procedimento administrativo para 
licitação e posterior contratação. Instrumentos para implementação: contratos. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Empreendedores qualificados 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 300 720 720 720 

Financeira 110.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 
 
2829 –Formação de Gestores Públicos em Economia Solidária 
 
Finalidade: Formação de Gestores Públicos em Economia Solidária 



 

 
Descrição: Cadastro dos gestores públicos do estado que desejem desenvolver políticas 
públicas voltadas à economia solidária e promover a sua formação nessa área. 
 
Detalhamento da Implementação:  
 
Territorializada: Não 
Produto: Gestores públicos formados 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 160 160 160 160 
Financeira 110.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 
 
2830 –Realização de Feiras de Economia Solidária 
 
Finalidade: Realizar feiras de economia solidária. 
 
Descrição: Promover a realização de 8 (oito) feiras territoriais e 1 (uma) estadual de 
economia solidária anualmente. 
 
Detalhamento da Implementação: Organizar anualmente uma feira estadual de 
economia solidária e uma feira em cada território do Estado. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Feira realizada 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 9 9 9 
Financeira 110.000,00 279.000,00 279.000,00 279.000,00 
 
 
0451 –Fomento ao Transporte Hidroviário, Marítimo e Ferroviário 
 
Objetivo: Oferecer um eficiente serviço de transporte hidroviário de passageiros e 
veículos, ampliar a utilização dos serviços portuários e revitalizar trechos ferroviários 
no Estado. 
 
Problema: Sub-utilização dos serviços portuários, acesso à regiões sem ligação 
rodoviária e inexistência de transporte ferroviário de passageiros no Estado 
 
Justificativa: Apesar da supremacia dos serviços rodoviários no transporte de 
passageiros e cargas, é necessário utilizar a infra-estrutura existente para o acesso à 
regiões desprovidas de ligações terrestres e melhorar a produtividade com a utilização 
da capacidade instalada no Porto de Sergipe.   
 
As ligações rodoviárias são reconhecidamente de mais rápida execução e de menor 
custo de implantação, porém especificamente, na questão da ligação portuária, 
encontramos uma situação onde o volume de cargas embarcadas e desembarcas pode ser 
elevado através do transporte ferroviário, reduzindo o custo do transporte produtivo do 
Estado e atendendo aos Estados vizinhos, com redução de custos e maior segurança de 



 

trânsito. A ligação portuária feita exclusivamente pelo modo rodoviário torna a 
operacionalização do Porto onerosa e limitada.  
 
A bacia hidrográfica do Estado, principalmente na região Sul, nos rios Vaza Barris e 
Piauí promovem o isolamento de importantes áreas do roteiro turístico do litoral sul do 
Estado e o litoral norte da Bahia, notadamente os trechos compreendidos entre 
Mosqueiro, em Aracaju, e Caueira, Itaporanga D´Ajuda, e entre Porto Cavalo, em 
Estância, e Terra Caída, em Indiaroba. 
Sendo necessária, até a execução das pontes projetadas nessas áreas, a manutenção de 
serviço regular e eficiente de transporte hidroviários, por balsas, de passageiros e 
veículos, para comodidade dos usuários e o desenvolvimento regional. 
  
O Ministério dos Transportes juntamente com o BNDES lançou o Plano de 
Revitalização das Ferrovias, tendo como componente o Programa de Resgate do 
Transporte Ferroviário de Passageiros. O Programa contempla a infra-estrutura 
ferroviária, preferencialmente existente, por suas características técnicas, financeiras, 
ambientais e socioeconômicas, e por sua interface urbana, buscando proporcionar 
grandes avanços nas condições de mobilidade e de desenvolvimento regional. Após a 
submissão da proposta da SETRAM ao Ministério dos Transportes, o trecho ferroviário 
que liga São Cristóvão –Aracaju –Laranjeiras –Maruim, foi selecionado, dentre 28 
propostas, entre as 14 que terão a sua viabilidade avaliada. Caso o projeto se mostrar 
viável, uma Parceria Público-Privada poderá ser realizada para implantação do serviço. 
 
Público Alvo: Setor de exportação/importação, população residente nas regiões 
beneficiadas pelo transporte hidroviário e ferroviário e o setor de turismo. 
 
Indicadores: 
1 –Cargas acessadas por ferrovia ao Porto de Sergipe 
Unidade de Medida: Toneladas/Ano 
Índice de Referência 
Recente: 0 
Esperado: 2.000.000 
Fórmula de Cálculo: CFP = Carga total de embarques +  Carga total de desembarques 
2 – Demanda de veículos utilizando serviços de transporte hidroviário anualmente 
Unidade de Medida: Veículos/Ano 
Índice de Referência 
Recente: 139.678 
Esperado: 180.000 
Fórmula de Cálculo: DMTH = Numero de Veículos Equivalentes (Unidade de Veiculo 
Equivalente –moto equivale 0,5; automóvel equivale 1,0; caminhão e ônibus equivalem 
2,0; carreta equivale 3,0) 
3 –Demanda de passageiros utilizando o transporte hidroviário anualmente 
Unidade de Medida: Pessoas/Ano 
Índice de Referência 
Recente: 1.370 
Esperado: 2.800 
Fórmula de Cálculo: DMTH = Número de Passageiros/ano 
 
Ações: 
 



 

1774 –Resgate do Transporte Ferroviário de Passageiros  
 
Finalidade: Conhecer o grau de satisfação do turista com os atrativos, equipamentos e 
serviços prestados pela cadeia produtiva do turismo e também dimensionar a demanda. 
 
Descrição: Realizar pesquisas quantitativas e qualitativas da demanda e do grau de 
satisfação do turista. 
 
Detalhamento da Implementação:  
 
Territorializada: Sim 
Produto: Projeto executado 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 10 30 30 30 

Financeira 140.000,00 120.000,00 160.000,00 300.000,00 
 
2856 –Manutenção dos Serviços de Transporte Hidroviário no Estado 
 
Finalidade: Dar continuidade às ligações de transporte hidroviário existentes, de forma 
sustentável. 
 
Descrição: Estimular o uso do serviço pelo motivo Turismo no Estado e como 
alternativa de transito na BR-101, que encontra-se saturada. 
 
Detalhamento da Implementação: Incentivo à utilização dos serviços de travessia 
hidroviária de passageiros e veículos nos trechos Terra Caída/Porto Cavalo e 
Mosqueiro/Caueira, através da contratação de empresa para operar o serviço, divulgação 
de horários, sinalização indicativa nos acessos, modicidade tarifária e prestação de 
serviços complementares. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Serviço Mantido 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 1 1 1 1 

Financeira 2.000.000,00 867.480,00 950.000,00 1.110.000,00 
  
9127 –Integração da Rede Ferroviária ao Porto de Sergipe 
 
Finalidade: Construir ligação entre a rede ferroviária existente e o Porto de Sergipe, 
integrando os pólos geradores de cargas do Estado de Sergipe e de Estados vizinhos. 
 
Descrição: Integrar ações do setor privado e buscar recursos federais, para implantação 
de 22km de ferrovia ligando o Porto à Rede Ferroviária no município de Maruim. 
 
Detalhamento da Implementação: Interlocução com a Companhia Vale do Rio Doce, 
Petrobrás, Votorantim e Ministério das Cidades. 
 
Territorializada: Não 



 

Produto: Projeto Executado 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 0 0 50 50 

Financeira 0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 
  
 
0454 –Desenvolvimento da Política Estadual de Transporte 
 
Objetivo: Definir e implementar a política estadual do transporte rodoviário de 
passageiros 
 
Problema: Falta de diretrizes e marco institucional regulatório para o transporte 
rodoviário de passageiros, tendo como conseqüência a prestação do serviço de forma 
clandestina, irregular e insegura. 
 
Justificativa: As alterações no perfil do serviço de transporte de passageiros 
intermunicipal (principalmente em decorrência das oportunidades de financiamento de 
veículos e do advento de veículos tipo van no país) e a falta de regulação e 
planejamento para o setor, transformam o modelo de prestação do serviço, sobressaindo 
a característica da clandestinidade, da irregularidade e da insegurança. 
  
Perdurando esta situação, o sistema de transporte intermunicipal de passageiros no 
Estado entrará em colapso, visto que os operadores regulares não conseguem competir 
com o transporte clandestino, este livre de impostos, taxas e da obrigatoriedade de 
prestar serviço gratuito a uma parcela da população.  
 
A falta de controle do sistema ocasiona também uma oferta de serviço irregular, onde os 
clandestinos atendem em horários específicos (de alta demanda), deixando os horários 
caracterizados como "sociais" sem o devido atendimento. 
  
A implementação de uma Política de Transportes no Estado abordará as questões 
institucionais, econômicas e financeiras do sistema, através de alternativas técnicas que 
terão reflexo positivo para o setor e servirá como ferramenta para o desenvolvimento 
regional. 
 
Público Alvo: Todos os usuários do sistema de transporte intermunicipal do Estado de 
Sergipe 
 
Indicadores: 
1 –Numero de Abrigos Construídos 
Unidade de Medida: Unidade 
Índice de Referência 
Recente: 0 
Esperado: 120 
Fórmula de Cálculo: Numero de Abrigos Construídos 
2 – Numero de Terminais Rodoviários Intermunicipais plenamente utilizados 
Unidade de Medida: Unidade 
Índice de Referência 
Recente: 1 



 

Esperado: 13 
Fórmula de Cálculo: Numero de Terminais utilizados plenamente 
3 –Normas regulamentadoras atualizadas 
Unidade de Medida: Porcentagem atualizada 
Índice de Referência 
Recente: 0 
Esperado: 0 
Fórmula de Cálculo: NR(%) = Numero de Normas Regulamentadoras atualizadas / 
Numero de Normas Regulamentadoras Existentes x 100 
4 –Índice de Regulamentação de Linhas de Transporte Intermunicipal de Passageiros  
Unidade de Medida: Porcentagem 
Índice de Referência 
Recente: 0 
Esperado: 100 
Fórmula de Cálculo: ILTR(%) = (quantidade de linhas regulamentadas do PDTI) / 
(quantidade total de linhas previstas no PDTI) x 100 
5 –Numero de Passageiros utilizando o transporte regular em um dia útil 
Unidade de Medida: Unidade 
Índice de Referência 
Recente: 30.911 
Esperado: 65.000 
Fórmula de Cálculo: Numero de Passageiros utilizando o transporte regular em um dia 
útil. 
 
Ações: 
 
1770 –Elaboração do Plano Diretor de Transporte Rodoviário Intermunicipal de 
Passageiros 
 
Finalidade: Estabelecer diretrizes para a regulamentação, gerenciamento e operação do 
transporte intermunicipal de passageiros. 
 
Descrição: Levantamentos e pesquisas para atualização dos dados e adequação da 
proposta do Plano Diretor de Transportes. 
 
Detalhamento da Implementação: Elaboração de proposta de Plano Diretor de 
Transporte Intermunicipal; Promoção de Audiências Publicas Territoriais; Submissão 
para aprovação do Plano Diretor de Transportes pela Assembléia Legislativa; 
Divulgação e Publicação do Plano Diretor de Transportes. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Projeto Executado 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 100 0 0 0 

Financeira 300.000,00 0,00 0,00 0,00 
 
1771 –Licitação do Serviço de Transporte Intermunicipal de Passageiros  
 



 

Finalidade: Estabelecer o marco regulatório para a prestação do serviço de transporte 
rodoviário intermunicipal de passageiros. 
 
Descrição: Delegar a particulares os serviços de transporte rodoviário intermunicipal de 
passageiros, de acordo com a legislação vigente. 
 
Detalhamento da Implementação: Autorização da Assembléia Legislativa para licitação 
do serviço; Contratação de consultoria para elaboração do Projeto Executivo; Audiência 
Publica para licitação; Realização do certame licitatório. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Projeto Executado 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 30 30 40 0 

Financeira 500.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 
 
1772 –Racionalização do Uso de Terminais Rodoviários no Estado 
 
Finalidade: Estimular a utilização adequada dos terminais rodoviários de passageiros. 
 
Descrição: Análise da infra-estrutura e da funcionalidade dos terminais; Viabilizar o 
aumento da oferta do serviço de transporte nos terminais; Reforma e revitalização da 
estrutura física dos terminais; Redimensionamento da rede de transportes com destino à 
Aracaju, distribuindo os pontos finais de linhas entre os terminais Luiz Garcia e José 
Rollemberg Leite. 
 
Detalhamento da Implementação: Identificar os terminais viáveis para uso na operação 
do transporte intermunicipal; Realizar a reforma e atrair investimentos para os 
terminais; Terceirizar a exploração e fazer convênios de cessão com as prefeituras 
municipais; Determinar a utilização dos terminais pelas empresas operadoras; Realizar 
fiscalização ostensiva para controlar o transporte clandestino que não faz uso dos 
terminais; Elaboração de projetos de Construção de novos terminais. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Projeto Executado 
Unidade de Medida: Percentual 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 30 30 40 0 

Financeira 941.428,00 292.520,00 1.390.000,00 2.000.000,00 
 
1773 –Construção de Abrigos em Pontos de Parada do Transporte Intermunicipal 
 
Finalidade: Aumentar o conforto dos usuários do transporte intermunicipal. 
 
Descrição: Construção de abrigos nos principais pontos de parada do transporte 
intermunicipal do Estado, priorizando as localidades sem infra-estrutura de terminais. 
 



 

Detalhamento da Implementação: Identificação dos pontos de parada mais utilizados; 
Elaboração do Projeto de Abrigo Padrão; Definição de Cronograma de Implementação; 
Contratação de Empresa para construção dos abrigos, através de licitação. 
 
Territorializada: Não 
Produto: Abrigo Construído 
Unidade de Medida: Unidade 
Metas Previstas: 2008 2009 2010 2011 

Física 30 30 40 0 

Financeira 941.428,00 292.520,00 1.390.000,00 2.000.000,00 
 
 
 
 
 
 



 

II – ANÁLISE DA CONCEPÇÃO DOS PROGRAMAS 
 
0041 –Promoção do Desenvolvimento Territorial Sustentável 
 
Questão Justificativa/proposta 
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ 
oportunidade (De que maneira o objetivo se relaciona com o 
problema/oportunidade que motivou a sua criação) 
 
___Plenamente relacionado 
___Suficientemente relacionado 
 X  Regularmente relacionado 
___ Sem relação 
 

Justificativa: 
A implantação do Plano 
de Desenvolvimento 
Territorial Participativo 
não é necessariamente 
pré-requisito para 
desconcentração do 
desenvolvimento do 
estado. 

b) Caracterização do público-alvo (As pessoas que necessitam do 
programa são atendidas por ele?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
_X_Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa: 
Não foi identificada a 
parcela da população 
que será beneficiada 
pelo programa. 

c) Dimensionamento do público-alvo (Com que suficiência o 
programa abrange as pessoas que se encontram na condição que 
motivou sua implementação.) 
 ___Ótimo (9 a 10) 
___Bom (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
_X_Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa: 
Toda a sociedade é uma 
dimensão inviável para 
a cobertura deste 
programa. 

d) Regionalização (Qual o grau de descentralização das ações?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
_X_Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa: 
Não obstante o 
programa abranger 
todo o estado, é preciso 
definir o que vai ser 
feito em cada território. 

e) Pertinência das ações (As ações que o compõe são apropriadas 
para atingir os objetivos do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
_X_Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa: 
As ações não propõem 
nada de concreto para a 
desconcentração da 
economia sergipana. 
Apenas gerenciam o 
plano. 

f) Suficiência das ações (As ações que o compõe são suficientes para 
atingir os objetivos do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
_X_Ruim (0 a 4,9) 

Justificativa: 
As ações propostas são 
insuficientes para 
atender ao objetivo 
proposto. 
 
 
 



 

Questão Justificativa/proposta 
g) Suficiência de metas físicas (As metas físicas são suficientes para 
atingir o objetivo propostos?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
_X_Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa: 
Mesmo realizando todas 
as ações, o objetivo do 
programa não será 
atingido só pela sua 
execução. 

h) Definição dos indicadores (A definição dos indicadores é 
adequada para medir a eficiência do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
_X_Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa: 
Os indicadores são 
apenas de produtos e 
não permitem mensurar 
o grau de atingimento 
do objetivo proposto. 
 

i) Superposição com outros programas/ações de governo (Existem 
outros programas/ações que tratam do mesmo assunto?) 
 ___ Sim 
 _X_Não  
 

Justificativa: 
Não existem outros 
programas que 
gerenciem o PDTP. 

j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para 
maior efetividade do programa (Há a necessidade de outras 
secretarias/unidades colaborarem para a o sucesso do programa?) 
 _X_Sim 
 ___Não 
 

Justificativa: 
Sim, este é o tipo de 
programa que envolve 
praticamente todas as 
secretarias do estado. 

k) Existe sistemática de Avaliação do Programa? (Existem formas de 
avaliação constantes e organizadas?) 
 ___ Sim 
 _X_Não 
 

Justificativa: 
Há  apenas o 
acompanhamento das 
ações realizadas, mas 
não avaliação de 
indicadores. 
 

 
 
 

  

  



 

0043 – Luz para Todos 
 
Questão Justificativa/proposta 
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ 
oportunidade (De que maneira o objetivo se relaciona com o 
problema/oportunidade que motivou a sua criação) 
_x_Plenamente relacionado 
___Suficientemente relacionado 
___Regularmente relacionado 
___ Sem relação 
 

Justificativa 
Há uma relação entre o 
problema e o objetivo 

b) Caracterização do público-alvo (As pessoas que necessitam do 
programa são atendidas por ele?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
_x_Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
O público alvo foi 
definido como sendo a 
população sem acesso a 
energia, quando deveria 
ser a população rural 
sem acesso a energia. 
 

c) Dimensionamento do público-alvo (Com que suficiência o 
programa abrange as pessoas que se encontram na condição que 
motivou sua implementação.) 
 ___Ótimo (9 a 10) 
___Bom (7 a 8,9) 
_x_Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Faltou quantificar o 
público-alvo, ou seja, o 
quantitativo de famílias 
ou residências que não 
tem acesso a energia 
elétrica e que serão 
beneficiadas pelo 
programa. 
 

d) Regionalização (Qual o grau de descentralização das ações?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
_x_Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
O programa abrange o 
Estado inteiro, mas 
poderia ser informado o 
que será feito em cada 
território. 
 

e) Pertinência das ações (As ações que o compõe são apropriadas 
para atingir os objetivos do programa?) 
_x_Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
 

f) Suficiência das ações (As ações que o compõe são suficientes para 
atingir os objetivos do programa?) 
_x_Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 

Justificativa 
 
 
 
 
 

Questão Justificativa/proposta 



 

g) Suficiência de metas físicas (As metas físicas são suficientes para 
atingir o objetivo propostos?) 
_X_Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Partindo do pressuposto 
que foi feito um 
levantamento do 
quantitativo de 
residências sem acesso 
a energia elétrica. 

h) Definição dos indicadores (A definição dos indicadores é 
adequada para medir a eficiência do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
_x_Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
O indicador propõe 
atingir 100% do 
proposto pelo 
programa, mas não 
indica se o previsto é o 
suficiente para 
universalizar o acesso à 
energia elétrica. 
 

i) Superposição com outros programas/ações de governo (Existem 
outros programas/ações que tratam do mesmo assunto?) 
 __ Sim 
 _x_Não  
 

Justificativa 

j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para 
maior efetividade do programa (Há a necessidade de outras 
secretarias/unidades colaborarem para a o sucesso do programa?) 
 _x_Sim 
 ___Não 
 

Justificativa 
Sim, há a necessidade 
de participação da 
SEINFRA execução 
deste programa. 

k) Existe sistemática de Avaliação do Programa? (Existem formas de 
avaliação constantes e organizadas?) 
 ___ Sim 
 _x_Não 
 

Justificativa 
Há apenas o 
acompanhamento físico/ 
Financeiro das ações. 

 
 
 

  

  



 

0043 –Sergipe Cidades 
 
Questão Justificativa/proposta 
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ 
oportunidade (De que maneira o objetivo se relaciona com o 
problema/oportunidade que motivou a sua criação) 
 
___Plenamente relacionado 
___Suficientemente relacionado 
_x_Regularmente relacionado 
___ Sem relação 
 

Justificativa 
O problema está mal 
dimensionado, 
entretanto há relação 
entre o déficit 
habitacional indicado 
no problema com a 
implantação de 
estrutura urbana e rural 
contemplada no objetivo 
do programa. 
 

b) Caracterização do público-alvo (As pessoas que necessitam do 
programa são atendidas por ele?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
_x_Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Só foi indicado o 
público-alvo 
beneficiário indireto do 
programa, o que não é 
suficiente de acordo 
com a metodologia de 
elaboração do PPA. 
 

c) Dimensionamento do público-alvo (Com que suficiência o 
programa abrange as pessoas que se encontram na condição que 
motivou sua implementação.) 
 ___Ótimo (9 a 10) 
___Bom (7 a 8,9) 
_x_Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
O motivador da 
implementação do 
programa não foi toda a 
população do Estado e 
sim parte dela, o que 
não foi determinado no 
programa. 
 

d) Regionalização (Qual o grau de descentralização das ações?) 
_x_Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Todas as intervenções 
propostas pelo 
programa estão 
devidamente 
territorializadas. 
 

e) Pertinência das ações (As ações que o compõe são apropriadas 
para atingir os objetivos do programa?) 
_x_Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 
 
 

Justificativa 
Como o objetivo do 
programa é fazer obras, 
as ações estão 
pertinentes. 

Questão Justificativa/proposta 



 

f) Suficiência das ações (As ações que o compõe são suficientes para 
atingir os objetivos do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
_x_Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 

Justificativa 
Não há como mensurar 
se as ações propostas 
vão interiorizar a 
participação social, 
entretanto, uma vez que 
se tratam de obras, 
parte do objetivo é 
atingido. 

g) Suficiência de metas físicas (As metas físicas são suficientes para 
atingir o objetivo propostos?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
_x_Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Vale a mesma 
observação do item 
anterior. 

h) Definição dos indicadores (A definição dos indicadores é 
adequada para medir a eficiência do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
_x_Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
O indicador trata 
apenas da quantidade 
de obras, mas não trata 
dos benefícios que elas 
trarão ao público-alvo. 
 
 

i) Superposição com outros programas/ações de governo (Existem 
outros programas/ações que tratam do mesmo assunto?) 
 _x_ Sim 
 ___Não  
 

Justificativa 
Este programa alberga 
ações que deveriam 
fazer parte de outros 
programas de governo. 
 

j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para 
maior efetividade do programa (Há a necessidade de outras 
secretarias/unidades colaborarem para a o sucesso do programa?) 
 _x_Sim 
 ___Não 
 

Justificativa 
Diversas secretarias 
deveriam concorrer 
para o sucesso das 
intervenções propostas. 

k) Existe sistemática de Avaliação do Programa? (Existem formas de 
avaliação constantes e organizadas?) 
 ___ Sim 
 _X_Não 
 

Justificativa 
Devido ao montante 
financeiro 
disponibilizado para 
este programa, há um 
apurado 
acompanhamento físico-
financeiro das ações. 
 

 
 
 

  

  



 

0061 – Crédito Fundiário 
 
Questão Justificativa/proposta 
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ 
oportunidade (De que maneira o objetivo se relaciona com o 
problema/oportunidade que motivou a sua criação) 
 
_x_Plenamente relacionado 
___Suficientemente relacionado 
___Regularmente relacionado 
___ Sem relação 
 

Justificativa 
Uma vez que foi 
identificado que o 
problema é a falta de 
terras para o pequeno 
produtor rural, o 
objetivo está coerente. 

b) Caracterização do público-alvo (As pessoas que necessitam do 
programa são atendidas por ele?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
_x_Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Não está definido o que 
é considerado pequeno 
produtor rural. 

c) Dimensionamento do público-alvo (Com que suficiência o 
programa abrange as pessoas que se encontram na condição que 
motivou sua implementação.) 
 ___Ótimo (9 a 10) 
___Bom (7 a 8,9) 
_x_Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Não foi determinado 
qual o quantitativo de 
produtores sem terra.  

d) Regionalização (Qual o grau de descentralização das ações?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
_x_Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
As ações abrangem todo 
o território do Estado, 
entretanto boa parte das 
ações não demonstra o 
que será realizado em 
cada um deles. 
 

e) Pertinência das ações (As ações que o compõe são apropriadas 
para atingir os objetivos do programa?) 
_x_Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 

f) Suficiência das ações (As ações que o compõe são suficientes para 
atingir os objetivos do programa?) 
_x_Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 

Justificativa 
 
 
 
 
 
 

Questão Justificativa/proposta 



 

g) Suficiência de metas físicas (As metas físicas são suficientes para 
atingir o objetivo propostos?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
_x_Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Não há como inferir 
sobre a suficiência de 
metas físicas, uma vez 
que não foi determinado 
o quantitativo de 
produtores sem terra, 
ou seja, não há como 
saber se 3.900 
produtores é uma 
quantidade 
representativa em 
relação ao universo de 
produtores sem terra. 
 

h) Definição dos indicadores (A definição dos indicadores é 
adequada para medir a eficiência do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
_x_Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
O programa partiu de 
um diagnóstico e tem 
uma proposta definida 
de intervenção. 
 

i) Superposição com outros programas/ações de governo (Existem 
outros programas/ações que tratam do mesmo assunto?) 
 ___ Sim 
 _x_Não  
 

Justificativa 

j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para 
maior efetividade do programa (Há a necessidade de outras 
secretarias/unidades colaborarem para a o sucesso do programa?) 
 _x_Sim 
 ___Não 
 

Justificativa 
Sim, há a necessidade 
de participação de 
outros órgãos, a 
exemplo da SEAGRI e 
SEIDES. 
 

k) Existe sistemática de Avaliação do Programa? (Existem formas de 
avaliação constantes e organizadas?) 
 ___ Sim 
 _x_Não 
 

Justificativa 
 

 
 
 

  

  



 

0062 –Formação de Capital Social (Denominação alterada para “Combate à Pobreza 
Rural” pela Lei nº 6.520de 03 de dezembro de 2008) 
 
 
Questão Justificativa/proposta 
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ 
oportunidade (De que maneira o objetivo se relaciona com o 
problema/oportunidade que motivou a sua criação) 
 
___Plenamente relacionado 
___Suficientemente relacionado 
_x_Regularmente relacionado 
___ Sem relação 

Justificativa 
O objetivo está 
relacionado ao 
problema, porém 
insuficiente para 
resolvê-lo. 

b) Caracterização do público-alvo (As pessoas que necessitam do 
programa são atendidas por ele?) 
_x_Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 

c) Dimensionamento do público-alvo (Com que suficiência o 
programa abrange as pessoas que se encontram na condição que 
motivou sua implementação.) 
_x_Ótimo (9 a 10) 
___Bom (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 

d) Regionalização (Qual o grau de descentralização das ações?) 
_x_Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Todas as ações estão 
devidamente 
territorializadas, com as 
respectivas metas físicas 
e financeiras. 

e) Pertinência das ações (As ações que o compõe são apropriadas 
para atingir os objetivos do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
_X_Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Embora o objetivo não 
esteja plenamente 
vinculado ao problema, 
as ações propostas 
estão pertinentes em 
relação a ele. 
 

f) Suficiência das ações (As ações que o compõe são suficientes para 
atingir os objetivos do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
_x_Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 

Justificativa 
Embora o objetivo não 
esteja plenamente 
vinculado ao problema, 
as ações propostas são 
suficientes para atingir 
o objetivo proposto. 

Questão Justificativa/proposta 



 

g) Suficiência de metas físicas (As metas físicas são suficientes para 
atingir o objetivo propostos?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
_x_Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
São 71 municípios como 
alvo do programa e as 
ações propostas 
certamente não 
atingirão a todos. 

h) Definição dos indicadores (A definição dos indicadores é 
adequada para medir a eficiência do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
_x_Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Não obstante serem 
indicadores apenas de 
produtos, dada a 
dificuldade de definição 
de indicadores de 
resultados para este 
programa, a 
qualificação foi 
considerada boa. 
 

i) Superposição com outros programas/ações de governo (Existem 
outros programas/ações que tratam do mesmo assunto?) 
 _x_ Sim 
 ___Não  
 

Justificativa 
A grande maioria das 
ações deste programa 
poderia estar em outros 
programas de governo. 
 

j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para 
maior efetividade do programa (Há a necessidade de outras 
secretarias/unidades colaborarem para a o sucesso do programa?) 
 _x_Sim 
 ___Não 
 

Justificativa 
Pelo motivo acima 
exposto, as ações deste 
programa para serem 
efetivadas precisam da 
interface de outras 
secretarias. 
 

k) Existe sistemática de Avaliação do Programa? (Existem formas de 
avaliação constantes e organizadas?) 
 ___ Sim 
 _x_Não 
 

Justificativa 

 
 
 

  

  



 

0106 –Desenvolvimento Sustentável do Semiárido Sergipano 
 
 
Questão Justificativa/proposta 
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ 
oportunidade (De que maneira o objetivo se relaciona com o 
problema/oportunidade que motivou a sua criação) 
 
___Plenamente relacionado 
___Suficientemente relacionado 
_x_Regularmente relacionado 
___ Sem relação 
 

Justificativa 
O problema é muito 
maior do que o objetivo 
do programa pretende 
atacar 

b) Caracterização do público-alvo (As pessoas que necessitam do 
programa são atendidas por ele?) 
___Ótima (9 a 10) 
_x_Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Apesar de bem 
diversificado, o público-
alvo está bem definido. 

c) Dimensionamento do público-alvo (Com que suficiência o 
programa abrange as pessoas que se encontram na condição que 
motivou sua implementação.) 
 ___Ótimo (9 a 10) 
_x_Bom (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Devido a grande 
diversidade de atores 
envolvidos, fica difícil 
dimensionar o público-
alvo.  

d) Regionalização (Qual o grau de descentralização das ações?) 
_x_Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 

e) Pertinência das ações (As ações que o compõe são apropriadas 
para atingir os objetivos do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
_x_Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
As ações são de caráter 
bastante generalista, o 
que dificulta a definição 
do produto de cada uma 
delas. 

f) Suficiência das ações (As ações que o compõe são suficientes para 
atingir os objetivos do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
_x_Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 

Justificativa 
Como os produtos da 
maioria das ações são 
muito genéricos fica 
difícil mensurar a 
suficiência das ações. 
 
 

Questão Justificativa/proposta 



 

g) Suficiência de metas físicas (As metas físicas são suficientes para 
atingir o objetivo propostos?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
_x_Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Vale o mesmo 
comentário do item 
anterior.  

h) Definição dos indicadores (A definição dos indicadores é 
adequada para medir a eficiência do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
_x_Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Os indicadores, a 
exceção do primeiro e 
do terceiro, que são de 
produtos, são difícil 
entendimento e 
mensuração e não estão 
relacionados ao 
objetivo do programa. 
 

i) Superposição com outros programas/ações de governo (Existem 
outros programas/ações que tratam do mesmo assunto?) 
 _x_ Sim 
 ___Não  
 

Justificativa 
Sim, há ações a exemplo 
de saneamento básico e 
habitação que poderiam 
estar em programas 
específicos para tal. 
 

j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para 
maior efetividade do programa (Há a necessidade de outras 
secretarias/unidades colaborarem para a o sucesso do programa?) 
 _x_Sim 
 ___Não 
 

Justificativa 
Pelo motivo acima 
exposto, há a 
necessidade de interface 
com outras secretarias 
para efetivar 
determinadas ações. 
 

k) Existe sistemática de Avaliação do Programa? (Existem formas de 
avaliação constantes e organizadas?) 
 ___ Sim 
 _x_Não 
 

Justificativa 

 
 
 

  

  



 

0107 –Fortalecimento de Cadeias Produtivas Agropecuárias 
 
Questão Justificativa/proposta 
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ 
oportunidade (De que maneira o objetivo se relaciona com o 
problema/oportunidade que motivou a sua criação) 
_x_Plenamente relacionado 
___Suficientemente relacionado 
___Regularmente relacionado 
___ Sem relação 
 

Justificativa 
Não obstante o 
problema estar mal 
delineado, o objetivo 
está coerente com este. 

b) Caracterização do público-alvo (As pessoas que necessitam do 
programa são atendidas por ele?) 
___Ótima (9 a 10) 
_x_Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
A caracterização peca 
por não ser um pouco 
mais específica. 

c) Dimensionamento do público-alvo (Com que suficiência o 
programa abrange as pessoas que se encontram na condição que 
motivou sua implementação.) 
 ___Ótimo (9 a 10) 
___Bom (7 a 8,9) 
_x_Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
O programa faz uma 
tentativa de delinear o 
público alvo, porém 
peca por não definir 
melhor quais produtores 
rurais e organizações 
sociais serão 
beneficiados. 
 

d) Regionalização (Qual o grau de descentralização das ações?) 
_x_Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Todas as ações foram 
devidamente 
territorializadas. 

e) Pertinência das ações (As ações que o compõe são apropriadas 
para atingir os objetivos do programa?) 
_x_Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 

Justificativa 

f) Suficiência das ações (As ações que o compõe são suficientes para 
atingir os objetivos do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
_x_Ruim (0 a 4,9) 

Justificativa 
As ações propostas são 
suficientes para resolver 
o problema, porém as 
metas financeiras foram 
subestimadas, sendo 
inexeqüível a sua 
implantação com os 
recursos previstos. 

Questão Justificativa/proposta 



 

g) Suficiência de metas físicas (As metas físicas são suficientes para 
atingir o objetivo propostos?) 
_x_Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
 

h) Definição dos indicadores (A definição dos indicadores é 
adequada para medir a eficiência do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
_x_Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Parte dos indicadores 
apenas são produtos 
das ações a serem 
implementadas pelo 
programa. 
 

i) Superposição com outros programas/ações de governo (Existem 
outros programas/ações que tratam do mesmo assunto?) 
 _x_ Sim 
 ___Não  
 

Justificativa 
As ações deste 
programa são bastante 
diversificadas e por isso 
a existência de outros 
programas com ações 
semelhantes. 
 

j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para 
maior efetividade do programa (Há a necessidade de outras 
secretarias/unidades colaborarem para a o sucesso do programa?) 
 _x_Sim 
 ___Não 
 

Justificativa 
Sim, dadas as 
características de 
algumas ações, é 
necessária a 
participação de outros 
órgãos.  
 

k) Existe sistemática de Avaliação do Programa? (Existem formas de 
avaliação constantes e organizadas?) 
 ___ Sim 
 _x_Não 
 

Justificativa 

 
 
 

  

  



 

0109 – Agricultura Familiar 
 
Questão Justificativa/proposta 
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ 
oportunidade (De que maneira o objetivo se relaciona com o 
problema/oportunidade que motivou a sua criação) 
_x_Plenamente relacionado 
___Suficientemente relacionado 
___Regularmente relacionado 
___ Sem relação 

Justificativa 

b) Caracterização do público-alvo (As pessoas que necessitam do 
programa são atendidas por ele?) 
_x_Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Em sendo o público alvo 
agricultores familiares, 
o público alvo fica 
perfeitamente definido, 
já que estes são 
legalmente definidos 
pelo Estatuto da Terra. 
 

c) Dimensionamento do público-alvo (Com que suficiência o 
programa abrange as pessoas que se encontram na condição que 
motivou sua implementação.) 
 _x_Ótimo (9 a 10) 
___Bom (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
 

d) Regionalização (Qual o grau de descentralização das ações?) 
_x_Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Todas as ações foram 
devidamente 
territorializadas. 

e) Pertinência das ações (As ações que o compõe são apropriadas 
para atingir os objetivos do programa?) 
_x_Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 

f) Suficiência das ações (As ações que o compõe são suficientes para 
atingir os objetivos do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
_x_Ruim (0 a 4,9) 

Justificativa 
As ações propostas são 
suficientes para resolver 
o problema, porém as 
metas financeiras foram 
subestimadas, sendo 
inexeqüível a sua 
implantação com os 
recursos previstos. 

Questão Justificativa/proposta 



 

g) Suficiência de metas físicas (As metas físicas são suficientes para 
atingir o objetivo propostos?) 
_x_Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 

h) Definição dos indicadores (A definição dos indicadores é 
adequada para medir a eficiência do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
_x_Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Os indicadores 
propostos medem 
apenas produtos, não 
sendo suficientes para 
mensurar o grau de 
atingimento do objetivo 
proposto. 
 

i) Superposição com outros programas/ações de governo (Existem 
outros programas/ações que tratam do mesmo assunto?) 
 _x_ Sim 
 ___Não  
 

Justificativa 
Algumas ações 
poderiam ser 
executadas em outros 
programas, porém como 
o público alvo está bem 
definido há como 
justificar essa 
superposição de ações. 
 

j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para 
maior efetividade do programa (Há a necessidade de outras 
secretarias/unidades colaborarem para a o sucesso do programa?) 
 _x_Sim 
 ___Não 
 

Justificativa 
Algumas ações 
necessitam da 
interveniência de outros 
órgãos/entidades da 
Administração Pública 
Estadual. 
 

k) Existe sistemática de Avaliação do Programa? (Existem formas de 
avaliação constantes e organizadas?) 
 ___ Sim 
 _x_Não 
 

Justificativa 

 
 
 

  

  



 

0110 –Agricultura Irrigada 
 
Questão Justificativa/proposta 
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ 
oportunidade (De que maneira o objetivo se relaciona com o 
problema/oportunidade que motivou a sua criação) 
 
_x_Plenamente relacionado 
___Suficientemente relacionado 
___Regularmente relacionado 
___ Sem relação 
 

Justificativa 

b) Caracterização do público-alvo (As pessoas que necessitam do 
programa são atendidas por ele?) 
_x_Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 

c) Dimensionamento do público-alvo (Com que suficiência o 
programa abrange as pessoas que se encontram na condição que 
motivou sua implementação.) 
_x_Ótimo (9 a 10) 
___Bom (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 

d) Regionalização (Qual o grau de descentralização das ações?) 
_x_Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 

e) Pertinência das ações (As ações que o compõe são apropriadas 
para atingir os objetivos do programa?) 
_x_Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 

f) Suficiência das ações (As ações que o compõe são suficientes para 
atingir os objetivos do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
_x_Ruim (0 a 4,9) 

Justificativa 
As ações propostas são 
suficientes para resolver 
o problema, porém as 
metas financeiras foram 
subestimadas, sendo 
inexeqüível a sua 
implantação com os 
recursos previstos. 

Questão Justificativa/proposta 



 

g) Suficiência de metas físicas (As metas físicas são suficientes para 
atingir o objetivo propostos?) 
_x_Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 

h) Definição dos indicadores (A definição dos indicadores é 
adequada para medir a eficiência do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
_x_Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Os indicadores 
propostos medem 
apenas produtos, não 
sendo suficientes para 
mensurar o grau de 
atingimento do objetivo 
proposto. 
 

i) Superposição com outros programas/ações de governo (Existem 
outros programas/ações que tratam do mesmo assunto?) 
 ___ Sim 
 _x_Não  
 

Justificativa 

j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para 
maior efetividade do programa (Há a necessidade de outras 
secretarias/unidades colaborarem para a o sucesso do programa?) 
 _x_Sim 
 ___Não 
 

Justificativa 
Dada a diversidade de 
ações é preciso que haja 
interface com outros 
órgãos, a exemplo da 
SEINFRA e SEIDES. 

k) Existe sistemática de Avaliação do Programa? (Existem formas de 
avaliação constantes e organizadas?) 
 ___ Sim 
 _x_Não 
 

Justificativa 

 
 
 

  

  



 

0121 –Defesa Sanitária   
 
Questão Justificativa/proposta 
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ 
oportunidade (De que maneira o objetivo se relaciona com o 
problema/oportunidade que motivou a sua criação) 
_x_Plenamente relacionado 
___Suficientemente relacionado 
___Regularmente relacionado 
___ Sem relação 
 

Justificativa 
 

b) Caracterização do público-alvo (As pessoas que necessitam do 
programa são atendidas por ele?) 
_x_Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Em sendo o público alvo 
agricultores familiares, 
o público alvo fica 
perfeitamente definido, 
já que estes são 
legalmente definidos 
pelo Estatuto da Terra. 
 

c) Dimensionamento do público-alvo (Com que suficiência o 
programa abrange as pessoas que se encontram na condição que 
motivou sua implementação.) 
 _x_Ótimo (9 a 10) 
___Bom (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 

d) Regionalização (Qual o grau de descentralização das ações?) 
_x_Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
As ações não estão 
territorializadas, porém 
a sua abrangência é 
realmente estadual. 

e) Pertinência das ações (As ações que o compõe são apropriadas 
para atingir os objetivos do programa?) 
_x_Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 

f) Suficiência das ações (As ações que o compõe são suficientes para 
atingir os objetivos do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
_x_Ruim (0 a 4,9) 

Justificativa 
São apenas duas ações 
para resolver um 
problema tão complexo, 
além disso, as metas 
financeiras estão 
subestimadas. 
 

Questão Justificativa/proposta 



 

g) Suficiência de metas físicas (As metas físicas são suficientes para 
atingir o objetivo propostos?) 
_x_Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
As metas físicas são 
atender todos os 
animais do Estado e 
todos os municípios, o 
que significa atender a 
totalidade dos 
beneficiários. 
 

h) Definição dos indicadores (A definição dos indicadores é 
adequada para medir a eficiência do programa?) 
_x_Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Os indicadores estão 
perfeitamente 
relacionados ao 
objetivo proposto, 
embora não meçam 
resultados. 
 

i) Superposição com outros programas/ações de governo (Existem 
outros programas/ações que tratam do mesmo assunto?) 
 ___ Sim 
 _x_Não  
 

Justificativa 

j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para 
maior efetividade do programa (Há a necessidade de outras 
secretarias/unidades colaborarem para a o sucesso do programa?) 
 ___Sim 
 _x_Não 
 

Justificativa 

k) Existe sistemática de Avaliação do Programa? (Existem formas de 
avaliação constantes e organizadas?) 
 ___ Sim 
 _x_Não 
 

Justificativa 

 
 
 

  

 

  



 

0122 – Pesquisa Agropecuária 
 
 
Questão Justificativa/proposta 
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ 
oportunidade (De que maneira o objetivo se relaciona com o 
problema/oportunidade que motivou a sua criação) 
_x_Plenamente relacionado 
___Suficientemente relacionado 
___Regularmente relacionado 
___ Sem relação 

Justificativa 
 

b) Caracterização do público-alvo (As pessoas que necessitam do 
programa são atendidas por ele?) 
_x_Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Em sendo o público alvo 
agricultores familiares, 
o público alvo fica 
perfeitamente definido, 
já que estes são 
legalmente definidos 
pelo Estatuto da Terra. 

c) Dimensionamento do público-alvo (Com que suficiência o 
programa abrange as pessoas que se encontram na condição que 
motivou sua implementação.) 
 _x_Ótimo (9 a 10) 
___Bom (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 

Justificativa 

d) Regionalização (Qual o grau de descentralização das ações?) 
_x_Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 

Justificativa 
A ação não está 
territorializada, porém 
a sua abrangência é 
realmente estadual. 

e) Pertinência das ações (As ações que o compõe são apropriadas 
para atingir os objetivos do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
_x_Ruim (0 a 4,9) 

Justificativa 
A simples geração e 
difusão de tecnologias 
não mede nada em 
relação ao objetivo 
proposto. 

f) Suficiência das ações (As ações que o compõe são suficientes para 
atingir os objetivos do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
_x_Ruim (0 a 4,9) 

Justificativa 
É apenas uma ação 
para resolver um 
problema tão complexo, 
o que não justifica a 
criação de um 
programa de governo, 
além disso, as metas 
financeiras estão 
subestimadas para 
resolver um problema 
tão complexo. 

Questão Justificativa/proposta 



 

g) Suficiência de metas físicas (As metas físicas são suficientes para 
atingir o objetivo propostos?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
_x_Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Não há como mensurar 
se as metas físicas são 
ou não suficientes, já 
que o produto desta é 
pesquisa realizada e 
difundida 
 

h) Definição dos indicadores (A definição dos indicadores é 
adequada para medir a eficiência do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
_x_Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
O indicador não permite 
avaliar se a tecnologia 
produzida é ou não 
apropriada às 
explorações 
agropecuárias no 
Estado. 
 

i) Superposição com outros programas/ações de governo (Existem 
outros programas/ações que tratam do mesmo assunto?) 
 ___ Sim 
 _x_Não  
 

Justificativa 

j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para 
maior efetividade do programa (Há a necessidade de outras 
secretarias/unidades colaborarem para a o sucesso do programa?) 
 ___Sim 
 _x_Não 
 

Justificativa 

k) Existe sistemática de Avaliação do Programa? (Existem formas de 
avaliação constantes e organizadas?) 
 ___ Sim 
 _x_Não 
 

Justificativa 

 
 
 

  

 



 

0166 –Sergipe Competitivo 
 
Questão Justificativa/proposta 
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ 
oportunidade (De que maneira o objetivo se relaciona com o 
problema/oportunidade que motivou a sua criação) 
_x_Plenamente relacionado 
___Suficientemente relacionado 
___Regularmente relacionado 
___ Sem relação 

Justificativa 
 

b) Caracterização do público-alvo (As pessoas que necessitam do 
programa são atendidas por ele?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
_x_Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Não foi determinado 
que tipo de 
empreendimentos 
produtivos do Estado de 
Sergipe serão 
beneficiados pelo 
programa. 

c) Dimensionamento do público-alvo (Com que suficiência o 
programa abrange as pessoas que se encontram na condição que 
motivou sua implementação.) 
 ___Ótimo (9 a 10) 
___Bom (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
_x_Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Como o público-alvo é 
muito amplo e não 
delimitado, não tem 
como mensurar a 
parcela dos 
beneficiários atendida. 

d) Regionalização (Qual o grau de descentralização das ações?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
_x_Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Muitas ações não estão 
territorializadas, o que 
prejudica o desenho do 
programa. 

e) Pertinência das ações (As ações que o compõe são apropriadas 
para atingir os objetivos do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
_x_Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
As ações são 
extremamente 
diversificadas o que 
dificulta a verificação 
da pertinência delas em 
relação ao objetivo 
proposto. 
 

f) Suficiência das ações (As ações que o compõe são suficientes para 
atingir os objetivos do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
_x_Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 

Justificativa 
Foi feito um grande 
esforço para identificar 
as ações que concorrem 
para o atingimento do 
objetivo proposto, 
porém várias delas 
estão com a previsão 
financeira subestimada. 



 

Questão Justificativa/proposta 
g) Suficiência de metas físicas (As metas físicas são suficientes para 
atingir o objetivo propostos?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
_x_Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Muitas das ações não 
tem o produto 
adequado, o que impede 
a devida mensuração 
das metas físicas 
propostas. 
 

h) Definição dos indicadores (A definição dos indicadores é 
adequada para medir a eficiência do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
_x_Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Foram definidos vários 
indicadores, alguns de 
impacto, porém é 
impossível mensurar a 
contribuição do 
programa para a sua 
evolução. 
 

i) Superposição com outros programas/ações de governo (Existem 
outros programas/ações que tratam do mesmo assunto?) 
 ___ Sim 
 _x_Não  
 

Justificativa 

j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para 
maior efetividade do programa (Há a necessidade de outras 
secretarias/unidades colaborarem para a o sucesso do programa?) 
x___Sim 
 ___Não 
 

Justificativa 
Na realidade, já há a 
participação de outros 
órgãos definidos no 
desenho do programa. 

k) Existe sistemática de Avaliação do Programa? (Existem formas de 
avaliação constantes e organizadas?) 
 ___ Sim 
 _x_Não 
 

Justificativa 

 
 
 

  

 



 

0167 –Sergipe Inovador 
   
 
Questão Justificativa/proposta 
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ 
oportunidade (De que maneira o objetivo se relaciona com o 
problema/oportunidade que motivou a sua criação) 
_x_Plenamente relacionado 
___Suficientemente relacionado 
___Regularmente relacionado 
___ Sem relação 

Justificativa 
 

b) Caracterização do público-alvo (As pessoas que necessitam do 
programa são atendidas por ele?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
_x_Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Não foi determinado 
que tipo de 
empreendimentos 
produtivos do Estado de 
Sergipe serão 
beneficiados pelo 
programa. 

c) Dimensionamento do público-alvo (Com que suficiência o 
programa abrange as pessoas que se encontram na condição que 
motivou sua implementação.) 
 ___Ótimo (9 a 10) 
___Bom (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
_x_Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Como o público-alvo é 
muito amplo e não 
delimitado, não tem 
como mensurar a 
parcela dos 
beneficiários atendida.  

d) Regionalização (Qual o grau de descentralização das ações?) 
_x_Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
A grande maioria das 
ações não estão 
territorializadas, porém 
a sua abrangência é 
realmente estadual. 

e) Pertinência das ações (As ações que o compõe são apropriadas 
para atingir os objetivos do programa?) 
_x_Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Boa parte das ações é 
de incentivo à pesquisa, 
o que vai ao encontro 
do objetivo proposto. 

f) Suficiência das ações (As ações que o compõe são suficientes para 
atingir os objetivos do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
_x_Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 

Justificativa 
As ações propostas são 
suficientes para resolver 
o problema, porém as 
metas financeiras de 
várias ações foram 
subestimadas, sendo 
inexeqüível a sua 
implantação com os 
recursos previstos. 



 

Questão Justificativa/proposta 
g) Suficiência de metas físicas (As metas físicas são suficientes para 
atingir o objetivo propostos?) 
_x_Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Muitas das ações não 
tem o produto 
adequado, o que impede 
a devida mensuração 
das metas físicas 
propostas. 
 

h) Definição dos indicadores (A definição dos indicadores é 
adequada para medir a eficiência do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
_x_Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Os indicadores estão 
coerentes com o 
objetivo proposto. 
 

i) Superposição com outros programas/ações de governo (Existem 
outros programas/ações que tratam do mesmo assunto?) 
 ___ Sim 
 _x_Não  
 

Justificativa 

j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para 
maior efetividade do programa (Há a necessidade de outras 
secretarias/unidades colaborarem para a o sucesso do programa?) 
 ___Sim 
 _x_Não 
 

Justificativa 

k) Existe sistemática de Avaliação do Programa? (Existem formas de 
avaliação constantes e organizadas?) 
 ___ Sim 
 _x_Não 
 

Justificativa 

 
 
 

  

 



 

0298 –Distribuição de Gás Natural 
 
Questão Justificativa/proposta 
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ 
oportunidade (De que maneira o objetivo se relaciona com o 
problema/oportunidade que motivou a sua criação) 
_x_Plenamente relacionado 
___Suficientemente relacionado 
___Regularmente relacionado 
___ Sem relação 
 

Justificativa 
 

b) Caracterização do público-alvo (As pessoas que necessitam do 
programa são atendidas por ele?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
_x_Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Foi definido como 
público-alvo o interior 
do Estado, o que não 
caracteriza quem será 
coberto pelo programa. 
 

c) Dimensionamento do público-alvo (Com que suficiência o 
programa abrange as pessoas que se encontram na condição que 
motivou sua implementação.) 
 ___Ótimo (9 a 10) 
___Bom (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
_x_Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Não foi dimensionado o 
público-alvo do 
programa. 

d) Regionalização (Qual o grau de descentralização das ações?) 
_x_Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
As ações não estão 
territorializadas, porém 
a sua abrangência é 
realmente estadual. 

e) Pertinência das ações (As ações que o compõe são apropriadas 
para atingir os objetivos do programa?) 
_x_Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 

f) Suficiência das ações (As ações que o compõe são suficientes para 
atingir os objetivos do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
_x_Ruim (0 a 4,9) 

Justificativa 
Apenas uma ação foi 
definida para o 
programa, que tem 
basicamente o mesma 
denominação do 
programa. Assim um 
dos dois fica 
descaracterizado, o 
programa ou a ação. 
 



 

Questão Justificativa/proposta 
g) Suficiência de metas físicas (As metas físicas são suficientes para 
atingir o objetivo propostos?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
_x_Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
As metas físicas não 
estão bem 
determinadas, o que 
inviabiliza o seu 
acompanhamento. 
 

h) Definição dos indicadores (A definição dos indicadores é 
adequada para medir a eficiência do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
_x_Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Um dos indicadores 
permite acompanhar o 
um aspecto físico do 
programa e o outro não 
está determinado. 

i) Superposição com outros programas/ações de governo (Existem 
outros programas/ações que tratam do mesmo assunto?) 
 ___ Sim 
 _x_Não  
 

Justificativa 

j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para 
maior efetividade do programa (Há a necessidade de outras 
secretarias/unidades colaborarem para a o sucesso do programa?) 
 ___Sim 
 _x_Não 
 

Justificativa 

k) Existe sistemática de Avaliação do Programa? (Existem formas de 
avaliação constantes e organizadas?) 
 ___ Sim 
 _x_Não 
 

Justificativa 

 
 
 

  

 



 

0427 – Satisfação do Turista 
   
 
Questão Justificativa/proposta 
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ 
oportunidade (De que maneira o objetivo se relaciona com o 
problema/oportunidade que motivou a sua criação) 
_x_Plenamente relacionado 
___Suficientemente relacionado 
___Regularmente relacionado 
___ Sem relação 
 

Justificativa 
 

b) Caracterização do público-alvo (As pessoas que necessitam do 
programa são atendidas por ele?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
_x_Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Não foi dita qual a 
parcela de turistas, nem 
quais elos da cadeia 
produtiva serão 
beneficiados. 
 

c) Dimensionamento do público-alvo (Com que suficiência o 
programa abrange as pessoas que se encontram na condição que 
motivou sua implementação.) 
 ___Ótimo (9 a 10) 
___Bom (7 a 8,9) 
_x_Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Não foi dimensionado o 
público-alvo do 
programa. Apenas foi 
informado qual seria, 
mas sem qualquer 
delimitação.  

d) Regionalização (Qual o grau de descentralização das ações?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
_x_Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Boa parte das ações não 
estão territorializadas, 
o que deixa 
indeterminado onde 
serão executadas. 
 

e) Pertinência das ações (As ações que o compõe são apropriadas 
para atingir os objetivos do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
_x_Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
As ações propostas 
tendem a melhorar a 
qualidade do produto 
turístico, porém os 
indicadores propostos 
não podem mensurar 
isso. 

f) Suficiência das ações (As ações que o compõe são suficientes para 
atingir os objetivos do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
_x_Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 

Justificativa 
As ações propostas 
tendem a melhorar a 
qualidade do produto 
turístico, porém os 
indicadores propostos 
não podem mensurar 
isso. 



 

Questão Justificativa/proposta 
g) Suficiência de metas físicas (As metas físicas são suficientes para 
atingir o objetivo propostos?) 
___Ótima (9 a 10) 
_x_Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Uma vez realizadas as 
metas propostas haverá 
melhoria na qualidade 
do turismo, porém sem 
ter como quantificá-la, 
dado que o indicador 
proposto não permite 
mensuração. 
 

h) Definição dos indicadores (A definição dos indicadores é 
adequada para medir a eficiência do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
_x_Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Não foram 
especificados para os 
indicadores o índice 
atual nem o esperado, 
assim não se pode medir 
nada pelo indicador 
informado. 
 

i) Superposição com outros programas/ações de governo (Existem 
outros programas/ações que tratam do mesmo assunto?) 
 ___ Sim 
 _x_Não  
 

Justificativa 

j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para 
maior efetividade do programa (Há a necessidade de outras 
secretarias/unidades colaborarem para a o sucesso do programa?) 
 _x_Sim 
 ___Não 
 

Justificativa 
É preciso interação com 
a SEINFRA para 
executar as obras 
propostas. 

k) Existe sistemática de Avaliação do Programa? (Existem formas de 
avaliação constantes e organizadas?) 
 ___ Sim 
 _x_Não 
 

Justificativa 

 
 
 

  

 



 

0429 –Competitividade do Turismo 
   
 
Questão Justificativa/proposta 
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ 
oportunidade (De que maneira o objetivo se relaciona com o 
problema/oportunidade que motivou a sua criação) 
_x_Plenamente relacionado 
___Suficientemente relacionado 
___Regularmente relacionado 
___ Sem relação 

Justificativa 
 

b) Caracterização do público-alvo (As pessoas que necessitam do 
programa são atendidas por ele?) 
___Ótima (9 a 10) 
_x_Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 

Justificativa 
Foi definida como 
público-alvo a cadeia 
produtiva do turismo, 
porém seria preciso 
defini-la. 

c) Dimensionamento do público-alvo (Com que suficiência o 
programa abrange as pessoas que se encontram na condição que 
motivou sua implementação.) 
___Ótimo (9 a 10) 
_x_Bom (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Foi definida como 
público-alvo a cadeia 
produtiva do turismo, 
porém seria preciso 
quantificá-la. 
 

d) Regionalização (Qual o grau de descentralização das ações?) 
___Ótima (9 a 10) 
_x_Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Apenas uma pequena 
parcele das ações não 
estão devidamente 
territorializadas. A 
grande maioria, dada a 
sua abrangência, não 
precisa de 
territorialização. 

e) Pertinência das ações (As ações que o compõe são apropriadas 
para atingir os objetivos do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
_x_Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
As ações propostas 
tendem a melhorar a 
competitividade do 
turismo, porém os 
indicadores propostos 
não podem mensurar 
isso. 

f) Suficiência das ações (As ações que o compõe são suficientes para 
atingir os objetivos do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
_x_Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 

Justificativa 
As ações propostas 
tendem a melhorar a 
competitividade do 
turismo, porém os 
indicadores propostos 
não podem mensurar 
isso. 



 

Questão Justificativa/proposta 
g) Suficiência de metas físicas (As metas físicas são suficientes para 
atingir o objetivo propostos?) 
___Ótima (9 a 10) 
_x_Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Uma vez realizadas as 
metas propostas haverá 
melhoria na 
competitividade do 
turismo, porém sem ter 
como quantificá-la, 
dado que o indicador 
proposto não permite 
mensuração. 

h) Definição dos indicadores (A definição dos indicadores é 
adequada para medir a eficiência do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
_x_Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Não foram 
especificados para os 
indicadores o índice 
atual nem o esperado, 
assim não se pode medir 
nada pelos indicadores 
informados. 
 

i) Superposição com outros programas/ações de governo (Existem 
outros programas/ações que tratam do mesmo assunto?) 
 ___ Sim 
 _x_Não  
 

Justificativa 

j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para 
maior efetividade do programa (Há a necessidade de outras 
secretarias/unidades colaborarem para a o sucesso do programa?) 
 ___Sim 
 _x_Não 
 

Justificativa 
 

k) Existe sistemática de Avaliação do Programa? (Existem formas de 
avaliação constantes e organizadas?) 
 ___ Sim 
 _x_Não 
 

Justificativa 

 
 



 

0440 –Economia Solidária em Desenvolvimento 
   
 
Questão Justificativa/proposta 
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ 
oportunidade (De que maneira o objetivo se relaciona com o 
problema/oportunidade que motivou a sua criação) 
___Plenamente relacionado 
___Suficientemente relacionado 
___Regularmente relacionado 
_x_ Sem relação 

Justificativa 
O objetivo do programa 
é a implantação do 
próprio programa, ou 
seja, a rigor esse não foi 
definido. 

b) Caracterização do público-alvo (As pessoas que necessitam do 
programa são atendidas por ele?) 
___Ótima (9 a 10) 
_x_Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
 

c) Dimensionamento do público-alvo (Com que suficiência o 
programa abrange as pessoas que se encontram na condição que 
motivou sua implementação.) 
___Ótimo (9 a 10) 
___Bom (7 a 8,9) 
_x_Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Público alvo bastante 
diversificado e de difícil 
identificação e 
gerenciamento. Este 
item carece de uma 
melhor definição. 

d) Regionalização (Qual o grau de descentralização das ações?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
_x_Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Todas as ações estão 
como Estado de 
Sergipe, entretanto 
metade delas poderia 
ter sido territorializada. 
 

e) Pertinência das ações (As ações que o compõe são apropriadas 
para atingir os objetivos do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
_x_Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Como o objetivo do 
programa não foi bem 
definido, não tem com 
avaliar a pertinência 
das ações. 
 

f) Suficiência das ações (As ações que o compõe são suficientes para 
atingir os objetivos do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
_x_Ruim (0 a 4,9) 

Justificativa 
Como o objetivo do 
programa não foi bem 
definido, não tem com 
avaliar a suficiência das 
ações, , entretanto dá 
para identificar que 
algumas metas 
financeiras estão 
subestimadas. 



 

Questão Justificativa/proposta 
g) Suficiência de metas físicas (As metas físicas são suficientes para 
atingir o objetivo propostos?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
_x_Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Como o objetivo do 
programa não foi bem 
definido, não tem com 
avaliar a suficiência de 
metas físicas das ações. 

h) Definição dos indicadores (A definição dos indicadores é 
adequada para medir a eficiência do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
_x_Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Definiu-se apenas um 
indicador de produto 
para o programa, o que 
não permite avaliar o 
seu impacto. 
 

i) Superposição com outros programas/ações de governo (Existem 
outros programas/ações que tratam do mesmo assunto?) 
 ___ Sim 
 _x_Não  
 

Justificativa 

j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para 
maior efetividade do programa (Há a necessidade de outras 
secretarias/unidades colaborarem para a o sucesso do programa?) 
 ___Sim 
 _x_Não 
 

Justificativa 
 

k) Existe sistemática de Avaliação do Programa? (Existem formas de 
avaliação constantes e organizadas?) 
 ___ Sim 
 _x_Não 
 

Justificativa 

 
 
 

  



 

0451 –Fomento ao Transporte Hidroviário, Marítimo e Ferroviário 
   
 
Questão Justificativa/proposta 
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ 
oportunidade (De que maneira o objetivo se relaciona com o 
problema/oportunidade que motivou a sua criação) 
_x_Plenamente relacionado 
___Suficientemente relacionado 
___Regularmente relacionado 
___ Sem relação 
 

Justificativa 
 

b) Caracterização do público-alvo (As pessoas que necessitam do 
programa são atendidas por ele?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
_x_Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
A caracterização tal 
qual foi feita dificulta a 
identificação dos 
beneficiários do 
programa. 

c) Dimensionamento do público-alvo (Com que suficiência o 
programa abrange as pessoas que se encontram na condição que 
motivou sua implementação.) 
___Ótimo (9 a 10) 
___Bom (7 a 8,9) 
_x_Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Público alvo bastante 
diversificado e de difícil 
identificação e 
gerenciamento. Este 
item carece de uma 
melhor definição. 

d) Regionalização (Qual o grau de descentralização das ações?) 
_x_Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
A territorialização das 
ações está 
adequadamente 
definida. 
 

e) Pertinência das ações (As ações que o compõe são apropriadas 
para atingir os objetivos do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
_x_Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
 

f) Suficiência das ações (As ações que o compõe são suficientes para 
atingir os objetivos do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
_x_Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 

Justificativa 
As ações são 
pertinentes, porém não 
suficientes para o 
atingimento do objetivo 
proposto. 
 
 
 
 



 

Questão Justificativa/proposta 
g) Suficiência de metas físicas (As metas físicas são suficientes para 
atingir o objetivo propostos?) 
_x_Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
O programa possui uma 
ação de manutenção, 
outra de pesquisa e 
apenas uma finalística, 
que se propõe a 
executar 100% da obra. 

h) Definição dos indicadores (A definição dos indicadores é 
adequada para medir a eficiência do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
_x_Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Os indicadores da 
forma como foram 
construídos permitem 
verificar se houve 
aumento dos fluxos com 
a implantação do 
programa. 
 

i) Superposição com outros programas/ações de governo (Existem 
outros programas/ações que tratam do mesmo assunto?) 
 ___ Sim 
 _x_Não  
 

Justificativa 

j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para 
maior efetividade do programa (Há a necessidade de outras 
secretarias/unidades colaborarem para a o sucesso do programa?) 
 ___Sim 
 _x_Não 
 

Justificativa 
 

k) Existe sistemática de Avaliação do Programa? (Existem formas de 
avaliação constantes e organizadas?) 
 ___ Sim 
 _x_Não 
 

Justificativa 

 
 

 

 

 



 

0454 –Desenvolvimento da Política Estadual de Transporte 
   
 
Questão Justificativa/proposta 
a) Definição do objetivo do programa em relação ao problema/ 
oportunidade (De que maneira o objetivo se relaciona com o 
problema/oportunidade que motivou a sua criação) 
___Plenamente relacionado 
___Suficientemente relacionado 
___Regularmente relacionado 
_x_ Sem relação 
 

Justificativa 
O objetivo do programa 
é a implantação do 
próprio programa, ou 
seja, a rigor esse não foi 
definido. 

b) Caracterização do público-alvo (As pessoas que necessitam do 
programa são atendidas por ele?) 
_x_Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 

Justificativa 
 

c) Dimensionamento do público-alvo (Com que suficiência o 
programa abrange as pessoas que se encontram na condição que 
motivou sua implementação.) 
_x_Ótimo (9 a 10) 
___Bom (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 

Justificativa 
. 

d) Regionalização (Qual o grau de descentralização das ações?) 
___Ótima (9 a 10) 
_x_Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
___Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Uma das ações foi 
caracterizada como de 
abrangência estadual, 
quando deveriam ter 
sidos definidos os 
territórios onde serão 
realizadas as obras 
propostas. 
 

e) Pertinência das ações (As ações que o compõe são apropriadas 
para atingir os objetivos do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
_x_Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Como o objetivo do 
programa não está 
relacionado ao 
problema torna-se 
inviável determinar a 
pertinência das ações. 

f) Suficiência das ações (As ações que o compõe são suficientes para 
atingir os objetivos do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
_x_Ruim (0 a 4,9) 

Justificativa 
Como o objetivo do 
programa não está 
relacionado ao 
problema torna-se 
inviável determinar a 
suficiência das ações. 
 



 

Questão Justificativa/proposta 
g) Suficiência de metas físicas (As metas físicas são suficientes para 
atingir o objetivo propostos?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
_x_Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Como o objetivo do 
programa não está 
relacionado ao 
problema torna-se 
inviável determinar a 
suficiência de metas 
físicas. 
 

h) Definição dos indicadores (A definição dos indicadores é 
adequada para medir a eficiência do programa?) 
___Ótima (9 a 10) 
___Boa (7 a 8,9) 
___Regular (5 a 6,9)  
_x_Ruim (0 a 4,9) 
 

Justificativa 
Os indicadores são 
inadequados para 
mensurar o objetivo 
proposto. 
 

i) Superposição com outros programas/ações de governo (Existem 
outros programas/ações que tratam do mesmo assunto?) 
 ___ Sim 
 _x_Não  
 

Justificativa 

j) Necessidade de interface com outras unidades/secretarias para 
maior efetividade do programa (Há a necessidade de outras 
secretarias/unidades colaborarem para a o sucesso do programa?) 
 ___Sim 
 _x_Não 
 

Justificativa 
 

k) Existe sistemática de Avaliação do Programa? (Existem formas de 
avaliação constantes e organizadas?) 
 ___ Sim 
 _x_Não 
 

Justificativa 

 
 

 



 

III – PLANILHAS DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA DE 2008 A 2010 
ANO 2008 –1 

 



 

ANO 2008 -2 

 
 



 

ANO 2008 –3 

 
 



 

ANO 2009 –4 

 
 
 
 



 

ANO 2009 – 1 

 
 



 

ANO 2009 – 2 

 
 
 



 

ANO 2009 – 3 

 
 



 

ANO 2009 – 4 

 
 



 

ANO 2009 – 5 

 
 



 

ANO 2009 – 6 

 



 

ANO 2010 – 1 

 
 



 

ANO 2010 – 2 

 
 



 

ANO 2010 – 3 

 
 



 

2010 – 4 

 
 



 

2010 – 5 

 


