
19000  SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO  ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Legislação: Lei nº 6.615, de 18 de junho de 2009; Lei nº 6.130, de 02 de fevereiro de 2007; Lei nº 2.960, de 09  de abril de 1991; Lei nº
7.950, de 29 de dezembro de 2014

Finalidades: A política governamental relativa ao desenvolvimento econômico, científico e tecnológico; a promoção do desenvolvimento da
atividade empresarial e respectivos incentivos; a promoção do aproveitamento econômico dos recursos minerais; a implantação de distritos
industriais; o registro do comércio; a realização e organização de exposições e feiras empresariais; a capacitação de mão-de-obra para as
empresas; a pesquisa e o fomento à produção científica e tecnológica; a elaboração de projetos que estimulem a criação e o
desenvolvimento das micro e pequenas empresas; a organização da atividade empresarial através de arranjos e cadeias produtivas; a
promoção, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura - SEDUC, da educação profissional e
tecnológica, visando à capacitação e qualificação para o mercado; a elaboração e execução de planos,programas e projetos de pesquisas
e de desenvolvimento energético sustentável; a supervisão da distribuição de gás canalizado;bem como outras atividades necessárias ao
cumprimento de suas finalidades, nos termos das respectivas normas legais e/ou regulamentares.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2020

0021  -  DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Contribuir para a eliminação de todas as formas de desigualdade e discriminação no acesso, remuneração,
ascensão e permanência no emprego, visando à promoção da cidadania e facilitando a inclusão desta no mundo do
trabalho decente.

PROGRAMA (T):

Objetivo:

Projeto: 19105.22.661.0021.0056  -  Elaboração de Estudos de Viabilidade para Implantação do Complexo Portuário-
IndustrialFinalidade:
Viabilizar a implantação e operação de um complexo portuário-industrial, no entorno do Terminal Marítimo Inácio
Barbosa - TMIB, possibilitando a oferta de uma extensa área para instalação de indústrias, armazéns e centros de
distribuição. O complexo portuário-industrial contemplaria também a delimitação do distrito industrial do município de
Santo Amaro, viabilizando um novo pólo de desenvolvimento industrial para o estado, com importantes
características competitivas.

Unidade MetaProduto

2Estudo Realizado UNIDADE

Projeto: 19105.22.661.0021.0059  -  Apoio à Realização de Eventos

Finalidade: Promover, apoiar e realizar eventos  em geral, alinhados com a missão da SEDETEC.

Unidade MetaProduto

5Evento Realizado UNIDADE

Projeto: 19105.22.661.0021.0060  -  Estruturação de Cadeias Produtivas

Finalidade: Apoiar com ações de natureza gerencial e tecnológica unidades  instaladas em  arranjos produtivos locais, com
prioridade a iniciativas que integram a cadeia de petróleo e gás.

Unidade MetaProduto

4Cadeia Produtiva Fortalecida UNIDADE

Projeto: 19105.19.573.0021.0062  -  Manutenção de Centros Vocacionais Tecnológicos-CVT's

Finalidade: Manter e dotar de recursos materiais e humanos os Centros Vocacionais Tecnológicos - CVT, com a finalidade de
promover impactos econômicos e sociais  positivos  nas regiões do Estado onde estão implantados .

Unidade MetaProduto

10Centro Mantido UNIDADE

Projeto: 19105.19.573.0021.0063  -  Implantação do Centro de Tecnologias Sociais no Município de Santa Luzia do Itanhy

Finalidade:
Promover o desenvolvimento do território sul sergipano baseado na integração entre arte, ciência e tecnologia.
A proposta é que o centro gere inovações tecnológicas voltadas à promoção do desenvolvimento sócio-econômico,
nas áreas de educação, economia criativa e saúde. Com isso, o centro de pesquisas de Santa Luzia do Itanhy se
converterá em  referência na geração e disseminação de conhecimento técnico e científico.

Unidade MetaProduto

1Centro Implantado UNIDADE

0039  -  GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Assegurar o adequado funcionamento do órgão e suas entidades vinculadas, mediante o provimento de recursos
humanos, materiais e outros necessários a sua gestão.

PROGRAMA (G):

Objetivo:

Atividade: 19105.19.573.0039.0064  -  Pagamento de Pessoal Ativo

Finalidade: Pagamento da Folha de Pessoal Ativo da SEDETEC.

Unidade MetaProduto



13Folha de Pessoal Paga UNIDADE

Atividade: 19105.19.573.0039.0065  -  Manutenção da SEDETEC

Finalidade: Assegurar o adequado funcionamento da instituição, mediante o provimento de recursos humanos, materiais e
financeiros.

Unidade MetaProduto

1Órgão Mantido UNIDADE

Atividade: 19105.19.573.0039.0066  -  Gestão da Tecnologia da Informação - TI

Finalidade: Adquirir e manter, no âmbito da SEDETEC, uma estrutura de TI como forma de auxiliar a execução das ações
técnicas e administrativas sob a responsabilidade da pasta.

Unidade MetaProduto

100Gestão Modernizada PERCENTUAL


