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APRESENTAÇÃO 

 

Em 2019 a SEDETEC deu continuidade à sua missão institucional, obedecendo a 

novas diretrizes de atuação, em perfeita sintonia com o novo modelo de 

governança implantado no Estado de Sergipe. 

 

O foco principal da pasta tem sido a atração de novos investimentos, 

incorporando uma nova visão estratégica, com base em uma análise prospectiva 

das oportunidades que podem fazer com que o estado retome o caminho do 

desenvolvimento.  

 

A administração estadual aposta fortemente na exploração de petróleo e gás 

natural no estado, fomentando iniciativas que permitam aproveitar as grandes 

oportunidades que o futuro oferece, potencializando o desenvolvimento com o 

adensamento da cadeia produtiva de energia e das novas descobertas de campos 

de petróleo e de gás natural em águas profundas, utilizando o Complexo 

Industrial  Portuário como pólo irradiador. 

 

Em 2019 a Secretaria ampliou e fortaleceu parcerias federais e estaduais, 

assegurando permanente interação com instituições de ensino superior, setor 

bancário, consulados, agências de desenvolvimento, dentre outros agentes, 

visando, dessa forma, estabelecer um intercâmbio e uma maior aproximação das 

ações do Governo do Estado com órgãos e instituições que se somam para 

divulgar e viabilizar a exploração das potencialidades de Sergipe. 

 

O alcance de resultados foi possível devido ao entrosamento e a sinergia 

existente entre os órgãos vinculados (CODISE, FAPITEC, JUCESE, SERGAS e ITPS), 

permitindo dessa forma, que os empreendedores alavancassem novas atividades 

produtivas, fundamentais para a geração de emprego e renda para a sociedade 

sergipana.  
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          ÓRGÃOS VINCULADOS 

 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE – JUCESE 

Missão  

Promover o desenvolvimento do Estado através de uma política de 

qualidade, na execução dos atos de Registro Público de Empresas 

Mercantis e Atividades Afins, disponibilizando todos os recursos humanos e 

tecnológicos necessários para consolidar dados, arquivos, e conservar 

documentos da Legislação vigente, sempre usando o crescimento 

institucional e a real satisfação dos interesses da sociedade.  

 Visão 

A JUCESE, alinhada às políticas públicas de desenvolvimento econômico, 

desburocratização e incentivo ao empreendedorismo, tem como principal 

objetivo atingir a excelência nos serviços prestados. 

 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE – CODISE 

Missão 

Fomentar a geração de negócios, visando o desenvolvimento 

socioeconômico do Estado, de forma integrada e sustentável, utilizando as 

potencialidades territoriais através de incentivo à implantação, expansão 

e descentralização de empreendimentos.  

Visão 

Ser referência nacional como agência indutora do desenvolvimento 

empresarial e socioeconômico, a partir de uma gestão eficiente, 

promovendo a inovação e a descentralização produtiva nos territórios. 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE – ITPS 

Missão 

Realizar pesquisas, serviços tecnológicos e de inovação com qualidade, em 

benefício da sociedade. 

         Visão 
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Ser o instituto de excelência tecnológica no estado de Sergipe em 

pesquisas, serviços e inovação. 

 

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO 

ESTADO DE SERGIPE – FAPITEC/SE 

          Missão 

Fomentar e induzir a ciência, tecnologia e inovação em Sergipe, de forma 

a contribuir para o desenvolvimento sustentável nos territórios. 

Visão 

Ser referência nacional como agência de fomento à ciência, tecnologia e 

inovação, indutora da geração e transferência de conhecimento em 

Sergipe. 

 

SERGIPE GAS S/A – SERGAS 

Missão 

Proporcionar soluções energéticas por meio da distribuição de gás natural, 

contribuindo para o desenvolvimento sustentável do Estado de Sergipe.  

Visão 

Atender a todos os segmentos de Gás Natural no Estado de Sergipe, sendo 

reconhecida por seus valores e qualidade dos seus serviços. 
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1. SEDETEC – IDENTIFICAÇÃO, MISSÃO E VISÃO. 

 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e 

Tecnologia 

 
LEI Nº. 7.116 
DE 25 DE MARÇO DE 2011 
Dispõe sobre a estrutura organizacional básica da Administração Pública 
Estadual, e dá providências correlatas. 
Publicado no Diário Oficial Nº. 26.203, do dia 28/03/2011. 
 

Finalidades, nos termos das respectivas normas legais e/ou regulamentares.  

Seção VI  

Das Secretarias de Estado com Atuação nas Áreas de Desenvolvimento 

Econômico, Tecnologia, Habitação, Saneamento, Recursos Hídricos, Energia, 

Infraestrutura e Logística.  

Subseção I  

Da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e 

Tecnologia  

Art. 34. Compete à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da 

Ciência e Tecnologia – SEDETEC, 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 concurso com a Secretaria de Estado da Educação – SEED, da 

educação profissional e tecnológica, visando à capacitação e qualificação para o 

mercado; bem como outras atividades necessárias ao cumprimento de suas 

finalidades, nos termos das respectivas normas legais e/ou regulamentares. 

 

http://www.al.se.gov.br/Detalhe_Lei.asp?Numerolei=7704
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              MISSÃO E VISÃO 

 
 

Missão 

Promover o desenvolvimento econômico, científico e tecnológico de Sergipe, de 

forma participativa e sustentável, fomentando a inovação e a competitividade do 

setor produtivo nos territórios. 

 

Visão 

Ser referência como instituição indutora do desenvolvimento econômico, 

científico e tecnológico, a partir de uma gestão pública eficiente, promovendo a 

inovação e a descentralização produtiva nos territórios. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2019 – 2022 

 

Retomar o desenvolvimento econômico, por meio da 

implantação/implementação do complexo portuário industrial, do fortalecimento 

das cadeias produtivas de recursos naturais e da ciência e tecnologia e do 

turismo. 

 

ASPECTOS FILOSÓFICOS DO PLANEJAMENTO DA SEDETEC 

 

Valores 

Governo presente – Empenhar-se permanentemente para estar presente na vida 
das pessoas, atento aos seus problemas e desafios. 

Equilíbrio entre os municípios sergipanos – Buscar o equilíbrio entre os 
municípios sergipanos, fazendo com que o desenvolvimento e a inclusão cheguem 
igualmente a todos. 

Ética e transparência – Promover o fortalecimento dos canais de comunicação 
entre a sociedade civil e o governo, fortalecimento à ética e à transparência nas 
ações da SEDETEC. 

Qualidade na gestão pública – Adequar a estrutura administrativa, modernizar as 
práticas de gestão e qualificar os servidores para aumentar a eficiência das ações 
da SEDETEC. 
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Responsabilidade fiscal – Assegurar o equilíbrio permanente das contas públicas 
como requisito à provisão dos recursos necessários para a execução de políticas 
públicas voltadas à melhoria de vida da população. 

Desenvolvimento sustentável – Promover o desenvolvimento econômico 
garantindo justiça social, equilíbrio ambiental e respeito à diversidade cultural 
do povo sergipano. 

Trabalho e criatividade – Consagrar o trabalho como um valor essencial à vida 
humana e ter a criatividade como aliada para superar os obstáculos. 

Transversalidade – O conceito de transversalidade, nesse aspecto, refere-se à 
metodologia de trabalho que integre as instituições vinculadas à SEDETEC e as 
demais secretarias resultando na otimização nos processos. 

 

2. AÇÕES DESENVOLVIDAS DIRETAMENTE PELA SEDETEC EM 2019 

 

A SEDETEC possui políticas públicas para o desenvolvimento econômico do Estado 

de Sergipe que são, em sua maioria, transversais e complementares, com o foco 

na interiorização do desenvolvimento. 

 

I. ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS 

 
Um dos objetivos da política de desenvolvimento econômico do Estado de Sergipe 

é atrair empresas para o seu território, promovendo o desenvolvimento e 

gerando emprego e renda para a população. Para alcançar este objetivo, é 

necessário estar presente em instâncias de promoção ao investimento. 

 

PRINCIPAIS EVENTOS EM 2019 

 

● PARTICIPAÇÃO NO BRASIL INVESTMENT FORUM EM SÃO PAULO - 10 E 11 DE 
OUTUBRO DE 2019 

 

A equipe da SEDETEC esteve, durante dois dias, em contato constante com 

empresários e representantes de empresas e de instituições nacionais e 

internacionais durante a realização do Brazil Investiment Forum. Entre os 

diálogos traçados, pode-se citar como exemplo reuniões com o Sr. Mohamed 
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Elkhatib, Cônsul Comercial do Egito no Brasil; com o Sr. Francisco Luis Arturo, 

representante da Prefeitura de Madri e da Câmara de Comércio de Madri no 

Brasil; com a Sra. Jaqueline Nakamura, gerente de investimentos estrangeiros da 

Britain and Nothern Ireland (Consulado geral Britânico no Brasil); com a Ludmila 

Figueiredo, do escritório da Apex Brasil no Oriente Médio e Norte da África; com 

o Antonio Del Corro García-Lomas, Diretor Executivo da Câmara de Comércio 

Brasil-Espanha; além de diálogo com o Guilherme Bez, da Global Corporate 

Affairs da BRF; com o Roberto Escoto, gerente de investimentos da Apex Brasil; 

Guarani de Morais, responsável pelo escritório Europa da Apex Brasil, entre 

outros. As reuniões tiveram como objetivo apresentar Sergipe como oportunidade 

de investimento e/ou reforçar parcerias já existentes com empresas/instituições. 

 

● REALIZAÇÃO DO EVENTO “SIMPÓSIO DE OPORTUNIDADES - O NOVO 

CENÁRIO DA CADEIA DO GÁS NATURAL EM SERGIPE” 

 

O evento contabilizou a participação de mais de 900 pessoas inscritas oriundas de 

vários estados do país.  A ação foi realizada em Aracaju. Na oportunidade, o 

Governador do Estado, Belivaldo Chagas, assinou decreto que reduz a carga 

tributária do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no que 

se refere ao gás natural para as operações que destinem esse insumo a empresas 

localizadas em Sergipe. 

 

● QUALIFICAÇÃO PARA EMPRESAS 
 
Parceria para realização do Programa de Extensão Industrial e Exportadora 

(PEIEX) em Sergipe, com o objetivo de capacitar empresas para exportação. A 

SEDETEC articulou a parceria entre a UNIT e a APEX Brasil. A UNIT será a 

executora do programa em Aracaju. 

 

O PEIEX já foi realizado em Sergipe, com a parceria entre a SEDETEC e Instituto 

Euvaldo Lodi (IEL), e conseguiu capacitar cerca de 400 empresas em três anos. O  

 

propósito agora é trazer o programa de volta ao estado e levar capacitação e 

competitividade para novas empresas de Sergipe.  
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A iniciativa será realizada entre 2019 e 2020 e tem como meta capacitar 50 

empresas sergipanas para exportação, com a finalidade de melhorar os produtos 

e a competitividade, variáveis decisivas para se inserir o mercado externo. O 

Núcleo Operacional do PEIEX foi inaugurado em novembro de 2019, e as 

empresas já começaram a ser capacitadas.  A origem dos recursos é da APEX 

Brasil. 

 
● PROGRAMA CENTELHA 

 
Realizado em todo país, o Centelha visa estimular a criação de empreendimentos 

inovadores e disseminar a cultura empreendedora. O programa irá oferecer 

capacitações, recursos financeiros e suporte para transformar ideias em negócios 

de sucesso. Foram aprovados 101 projetos na segunda etapa, mas ao final, até 23 

propostas poderão receber recursos de até R$ 53.000,00. Serão aplicados 

recursos das seguintes fontes: R$900.000,00 do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e R$300.000,00 de 

contrapartida estadual, por meio do Fundo Estadual para o Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico  (FUNTEC). 

 

● PARTICIPAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM SERGIPANO DE PETRÓLEO E 

GÁS 

O Fórum Sergipano de Petróleo e Gás é uma instância deliberativa com o 

propósito de institucionalizar, estruturar, articular e apoiar as ações das diversas 

organizações que atuam no setor, visando potencializar os seus resultados 

econômicos e aumentar a competitividade de Sergipe no mercado da indústria de 

bens e serviços no âmbito estadual e nacional. Pretende-se com o Fórum, 

elaborar, em parceria com os seus integrantes, um Plano de Desenvolvimento do 

Setor de Petróleo e Gás, que contemple todas as atividades correlatas, 

constituindo-se em forte instrumento de planejamento de ações a serem 

desenvolvidas e articuladas entre os diversos agentes envolvidos com o tema no 

Estado. 

 

 

● CRIAÇÃO DE UM NOVO GUIA DE INVESTIMENTOS DO ESTADO DE SERGIPE 
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Focando em um dos objetivos da política de desenvolvimento econômico do 

estado de Sergipe, a atração de empresas, a SEDETEC prepara, periodicamente, 

um material de divulgação do estado, com todas as suas potencialidades e 

informações relevantes.  

Intitulado “Guia de Oportunidades”, o caderno foi reeditado em 2019, e 

apresentado pela primeira vez no Brazil Investment Forum. Sua confecção iniciou 

em junho e foi concluída em outubro. Com informações em português e inglês, o 

“Guia de Oportunidades” contém os principais indicadores socioeconômicos e 

geográficos do estado, para facilitar a atração de investimentos produtivos para 

Sergipe. 

 

II. APOIO AO SERGIPETEC PARQUE TECNOLÓGICO – SERGIPETEC - CONTRATO 

DE GESTÃO SEDETEC-SERGIPETEC     

 

Através do Contrato de Gestão 02/2016 teve continuidade em 2019 a parceria 

entre a SEDETEC e o Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec), Organização 

Social (OS) que atua na promoção de atividades econômicas inovadoras, através 

de projetos técnicos e incubação de empresas, abrangendo os segmentos de 

tecnologia da informação, biotecnologia e energias renováveis. O principal 

produto do referido CG é a viabilização de um Parque Tecnológico que induzirá o 

desenvolvimento econômico, prioritariamente nas áreas de tecnologia da 

informação, energia e biotecnologia e prestará serviços ao poder público 

estadual nestas áreas.  

 

A atuação da OS é supervisionada pela SEDETEC com o intento de avaliar o seu 

desempenho, o alcance das metas e a aplicação dos recursos conforme o plano 

de trabalho estabelecido no CG 02/2016.  

 

 

 

 

Síntese dos principais resultados alcançados em 2019 pelo SergipeTec 



 
 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 

O SergipeTec, organização social e sem fins lucrativos, tem por objetivo a 

promoção do desenvolvimento científico e tecnológico local e regional, através 

do fomento de atividades de pesquisa e de ensino, do apoio a empreendimentos 

de base técnica e industrial e da implementação de um parque tecnológico que 

contemple a gestão compartilhada de recursos humanos, materiais, físicos e 

técnicos. O Parque realiza atividades voltadas ao desenvolvimento social, 

institucional, econômico, da cidadania, da qualidade de vida e da promoção do 

pleno emprego, nas áreas de cultura, ensino, treinamento e aperfeiçoamento; 

pesquisa científica e tecnológica; além de proteção, conservação do meio 

ambiente e organização adequada do território.  

O SergipeTec está instalado em uma área com aproximadamente de 120.000 m², 

na Av. José Conrado de Araújo, nº 731, Bairro Rosa Elze, São Cristóvão/SE, 

contando atualmente com nove empresas incubadas e nove empresas residentes, 

gerando em torno de 90 empregos diretos. 

 

MISSÃO 

Promover o empreendedorismo inovador entre Empresa, Escola e Estado, visando 

à inovação tecnológica, geração de trabalho, renda e conhecimento. 

 

VISÃO 

Atração de tecnologia de ponta para o Estado, promovendo o desenvolvimento 

econômico local, tornando-se referência nacional até 2020, como pólo de 

inovação tecnológica com responsabilidade socioambiental. 

 

VALORES  

 

• Valores Humanos: desenvolvimento do potencial humano utilizando união, 

empatia, ética, profissionalismo, responsabilidade, sinergia e transparência; 

 

 

• Ecologia: como caminho de desenvolvimento sustentável dos 

empreendimentos; 
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• Tecnologia: origem e pré-requisito fundamental que serve de interface entre a 

ciência e as pessoas, contribuindo para que exerçam todo seu potencial humano 

(eficácia, efetividade, eficiência, inovação tecnológica); 

• Qualidade de Vida: foco sempre em estudos que propiciem o bem-estar social 

e o respeito à cidadania (alegria, confiança, respeito, saber ouvir, saúde e 

segurança). 

 

Em 2019, diversas ações foram implementadas nos três segmentos de atuação do 

SergipeTec: Biotecnologia, Energia (Energias renováveis, petróleo e gás natural) 

e Meio ambiente e Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), além de 

outras.  

A seguir apresentamos uma síntese dos principais resultados alcançados por 

segmento. 

 

BIOTECNOLOGIA 

 

Através da Biofábrica de Mudas foram produzidas até setembro de 2019, 19.227 

mudas de diversas espécies, incluindo a produção in vitro de abacaxi e banana 

prata e da terra. 

 

Em 2019 o SergipeTec distribuiu 5.000 mudas nativas com grande potencial para 

produção de mel juntamente com a Associação Sergipana de Apicultura. Com a 

ação, foram beneficiados apicultores dos municípios de São Cristóvão, Estância, 

Itaporanga, Santo Amaro das Brotas, Nossa Senhora das Dos, Gararu, Itabi, 

Salgado e outros. 

 

Além de atender os apicultores, o setor de biotecnologia, por meio do seu 

laboratório, desenvolveu pesquisas in vitro com a Palma Forrageira resistente a 

cochonilha do carmim, além de protocolos com banana maçã e clones de 

eucalipto. De maneira continuada, o setor de biotecnologia tem efetuado  

 

pesquisas buscando encontrar protocolos eficientes para espécies nativas em 

risco de extinção, a exemplo da Umburana de Cheiro e Umbu. Além disso, em 



 
 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

setembro de 2019, foram iniciadas pesquisas com capim forrageiro, a exemplo do 

capim elefante Napiê e BR Açu, com o objetivo de apoiar a pecuária leiteira no 

estado de Sergipe.  

 

Continua em andamento a parceria firmada entre o SergipeTec e a Prefeitura de 

Aracaju, onde foram produzidas 3.000 mudas por meio de um acordo cooperativo 

firmado entre o Parque e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA), para 

atender a arborização do município. 

 

Também foram desenvolvidas ações no sentido de manter o apoio as prefeituras 

municipais do Estado, a exemplo dos municípios de Itaporanga D’Ajuda, Carira, 

Frei Paulo, Nossa Senhora das Dores e Gararu, que solicitam anualmente mudas 

para os programas municipais, em especial na  Semana do Meio Ambiente, 

Semana da Água, Dia da Árvore, entre outras ações. Foram doadas a esses 

municípios em torno de 3.740 mudas e destinadas a programas dessa natureza.  

 

As Principais espécies em produção foram: Pau-Brasil - Caesalpinia echinata; 

Paineira ou Barriguda - Ceiba glaziovii; Aroeira da Praia - Schinus 

terebinthifolia; Aroeira do Sertão -  Myracroduon urundeuva; Pitomba - Talisia 

esculenta; Ingá - Inga laurina; Sabiá - Mimosa caesalpiniaefolia; Angelim  - 

Andira fraxinifolia; Jatobá – Hymena courbail;  Flamboyã mirim- Caesalpinia 

pulcherrima;   Flamboyã vermelho - Delonix regia;  Pau Ferro – Caesalpinia 

ferrea; Moringa – Moringa oleifera; Algaroba – Prosopis juliflora; Ipê-Rosa - 

Tabebuia pentaphylla. 

 

O laboratório de biotecnologia tem recebido e atendido, principalmente, alunos 

da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e Instituto Federal de Sergipe 

(IFS/Campus São Cristóvão), contribuindo para a formação destes estudantes com 

noções básicas de biotecnologia vegetal. 
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PRODUÇÃO DE MUDAS APÍCOLAS IN VITRO NO LABORATÓRIO 
 
 

 

 
VIVEIRO DA BIOFÁBRICA ÁREA DE RUSTIFICAÇÃO E TELADO 
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ENERGIA (ENERGIAS RENOVÁVEIS, PETRÓLEO E GÁS NATURAL) E MEIO 

AMBIENTE 

 

Em 2019 foi concluída a implantação dos laboratórios do Núcleo de Energias 

Renováveis e Eficiência Energética de Sergipe (NEREES) no SergipeTec. Os 

laboratórios integram o Convênio FINEP Estruturante II, e são focados no  

desenvolvimento de pesquisas sobre energia solar, eólica, bioenergia e biomassa. 

Além disso, os espaços têm a função de estudar e apoiar projetos de eficiência 

energética, conservação de energia, planejamento energético, sequestro e 

crédito de carbono.  

Os laboratórios multiusuários do NEREES são apoiados por um arranjo 

institucional que envolve mais de dez pesquisadores doutores das instituições de 

pesquisas do estado, como UFS, ITP e EMBRAPA, sob coordenação do SergipeTec. 

Vale destacar que tais laboratórios estão totalmente equipados e estão em 

processo de credenciamento junto à Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANP), 

para receber projetos apoiados pela instituição, para o fomento à pesquisa em 

2020. 

 

Também está sendo disponibilizada em 2019, na Incubadora de Empresas de Base 

Tecnológica em Energias Renováveis (IEBTER), dez salas com 40 m² cada, para 

apoiar o desenvolvimento de empreendedores e empresas de base tecnológica 

nos diversos segmentos das energias renováveis, fazendo a ligação entre as 

demandas do mercado e as pesquisas geradas. A acessibilidade já foi instalada, 

permitindo o acesso das pessoas com necessidades especiais. 

 

Até 2019, foram investidos aproximadamente R$ 7,7 milhões em obras, 

instalações, equipamentos e material permanente no prédio do 

NEREES/Incubadora. Os recursos são federais através de um Convênio firmado 

entre a FINEP/FAPITEC/SERGIPETEC, com contrapartida do Governo de Estado. 
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PRÉDIO DO NEREES E INCUBADORA 

 
O Etanol é uma fonte de energia renovável importante na matriz energética. 

Através do insumo e em apoio às políticas de energias renovávei, o SergipeTec 

tem estruturado uma biofábrica de produção de cana-de-açúcar, além de uma 

unidade de produção de fungos para controle biológico de pragas na planta, 

ambos prontos para iniciar suas atividades. O local dispõe ainda de Laboratório 

de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (LCQ), que atua na formulação de 

novas rotas tecnológicas para a produção de fungos. Duas patentes estão sendo 

desenvolvidas a partir dessas pesquisas. 

 

  
UNIDADE DE PRODUÇÃO DE INIMIGOS NATURAIS, E LABORATÓRIO LCQ 

 

Na eficiência energética e meio ambiente, o Parque atuou em 2019 na 

sustentabilidade do setor ceramista, implementando o projeto: Eficiência 

Energética com Uso Sustentável dos Recursos Florestais em Cerâmicas de 

Sergipe. 
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Com apoio do Fundo Socioambiental da Caixa e do Departamento de 

Desenvolvimento Sustentável/MMA, cinco cerâmicas estão implantando a 

inovação tecnológica no sistema filtrante dos gases, substituindo a “lavagem dos 

gases”, por “filtro seco de gases à base de calcário”. Esta tecnologia, além de 

oferecer a eficiência energética em 20% no consumo da biomassa, soluciona 

problemas ambiental, evitando a produção de até 5.000 litros da água ácida por 

mês, redução da lama tóxica no processo de lavagem dos gases, e eliminação do 

consumo de energia nas bombas, bem como a manutenção destas.  

Em 2019 as principais realizações foram: instalação de dois aerogeradores de 6 

kW no Parque, uma Central de Gases instalada no NEREES, e a Acessibilidade da 

Incubadora de empresas de base tecnológica, com investimentos superiores a R$ 

300.000,00. 

 

  
CENTRAL DE GASES DO NEREES 

 

 
 

AEROGERADORES DO NEREES INSTALADOS NO PARQUE 
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 
 
Em 2019 o SergipeTec renovou o contrato com a Secretaria de Estado da Fazenda 

(SEFAZ), sob nº 007/2018 onde estão sendo desenvolvidos e mantidos alguns 

projetos com o intuito de aumentar a arrecadação do Estado de Sergipe. Entre 

estes vale citar o desenvolvimento de aplicativos móveis: “Meu Igesp”; “Sefaz + 

Fácil” (o qual está na fase 2: Disponibilização do Parcelamento de Débitos / 

Emissão de Certidão Negativa); “Nota da Gente”; desenvolvimento de aplicativo 

para tablet “Auditor Móvel”; desenvolvimento de novo Site para a SEFAZ 

(Internet/Intranet).  

O contrato rege ainda a elaboração de sistemas utilizando Inteligência Artificial, 

tais como: IA - Classificação de Produtos (Preço Médio) – Medicamentos (Em 

homologação); Classificação de Produtos (Menor Preço) – Combustíveis 

(Implantado recentemente).  

Vale ressaltar ainda os sistemas de Auditoria Fiscal Planejada; Integração 

Cadastro de Contribuintes SEFAZ com a REDESIM, com a migração de tecnologia 

para integração com a REDESIM via Webservices; como também desenvolvimento 

de painéis para auxiliar na tomada de decisões: Painel Financeiro, Painel Folha 

de Pagamento, Painéis de Monitoramento (Arrecadação).  

As equipes atuam também na manutenção e melhorias de sistemas já existentes, 

tais como: Arrecadação IPVA – SAE - IPVA; Informação do Contribuinte - SIC; 

Atendimento ao Contribuinte - SAC; Acompanhamento de Processo – SAP; 

Domicílio Eletrônico e Diário Eletrônico – DEH; Recuperação de Créditos Fiscais – 

SRCF; Informação do Trânsito – SIT; entre outros. 

 

O SergipeTec mantém ainda um contrato firmado com a Secretaria de Estado da 

Educação, do Esporte e da Cultura (SEDUC), sob nº Nº 062/2019, para realização 

de projetos de sistemas de informações. Entre eles está o Business Intelligence 

(BI), que apresenta a carga horária dos professores estaduais com indicativos de 

disponibilidade dos docentes para ministrar aulas, entre outras funções. 
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O BI acopla ainda o Desenvolvimento do Sistema de Recursos Humanos (SRH), que 

faz toda a gestão de servidores nas Escolas Estaduais; e inclui melhorias no 

Sistema de Matrícula Online; no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (SIGA).  

Vale destacar as novas implantações em escolas do Projeto de Diário de Classe 

Eletrônico, com o qual é possível fazer o controle total da frequência dos alunos 

e monitorar sua vida acadêmica em consonância com seus mestres e pais, 

ampliando o diálogo com as famílias e reduzindo os índices da evasão escolar.  

 

Outro contrato na área de TIC que merece destaque foi firmado com a Empresa 

de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), sob nº 09/2019. O 

objeto deste é a prestação de serviços em tecnologia da informação e 

comunicação, compreendendo a área de trabalho de Desenvolvimento de 

Sistemas de Informações e Suporte Técnico em Informática.  

Além disso, o Parque renovou também o contrato com o Tribunal de Contas do 

Estado (TCE), sob Nº 04/2016. A parceria tem como objeto a prestação de 

serviços em TIC, compreendendo as áreas de trabalho de Modelagem de 

Processos de Negócios e Suporte Técnico, além da implantação do novo sistema 

de processo eletrônico, conjuntamente com a equipe de TI do TCE, por meio de 

capacitações e orientações para o uso do sistema. 

 

Outras atividades da área de TIC merecem destaque, dentre elas, a continuidade 

de aplicação das provas de certificações: Certified Professional Required 

Engineering (CPRE-FL) e Certified Tester, Foundation Level (CTFL) por meio do 

convênio com a Associação Brasileira de Melhoria em TI (ABRAMTI), 

representante no Brasil do Internacional Software Testing Qualifications Board 

(ISTQB).  

Na transferência de conhecimento e divulgação do SergipeTec, houve a atuação 

no fomento para a realização de eventos, visando disseminar o conhecimento na 

área, bem como, promover a interação entre estudantes, empresários e 

profissionais. Dentre eles, Android Fest; SESI Futuro nas cidades de Curitiba (PR) 

e Palmas (TO); Google I/O Extends; Internacional Women’s Day (IWD), promovido 
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pelo Google em conjunto com o Google Developers Groups de Aracaju; II 

WoMakersCode Summit Nordeste; Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação 

(SBSI); Olimpíada Brasileira de Informática (Regional Sergipe); 4º Tech Day; 12º 

Encontro de Gestores de TI do Estado de Sergipe (12º e-CIO); Campeonato de 

Futebol de Robô por simulação; Developers Sergipe Summit 2019; 21ª Semana de 

Pesquisa (SEMPESq) da Universidade Tiradentes, entre outros. 

 

OUTRAS AÇÕES E RESULTADOS OBTIDOS PELO SERGIPETEC 
 
CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO – CVT 
 
O CVT do SergipeTec está totalmente equipado e instalado em um dos prédios do 

Parque Tecnológico e possui seis espaços laboratoriais estruturados com uma sala 

de aula polivalente e laboratórios de informática, eletroeletrônica, química, 

física e biologia. 

 
Em 2019, ofertou 54 cursos distribuídos em: Letramento Multimidiático 

(Alfabetização Informacional; Letramento e Fake News; Literacia Científica; 

Narrativas em Stop Motion; Instagran: Possibilidades e Desafios; SmartCine ; 

Literacia Cinematográfica; Podcast; Segurança e Cidadania na Internet; Rádio e 

Podcast; Orientação Vocacional; Aplicativos de Acessibilidade; Rotinas 

Administrativas; Excelência no Atendimento; Informática Básica; Princípios de 

estabilidade em encostas e barragens; Modelagem e Impressão 3D e Treinamento 

Brigada de Incêndio.  O número de alunos atendidos atingiu a marca de 930 

jovens até o terceiro trimestre deste ano. 
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PRÉDIO DO CVT (PAVIMENTO TÉRREO) 

 
 
Também no CVT, por meio de um plano de atividades com um colaborador da 

equipe de TI do SergipeTec e de parceria realizada com a Universidade 

Tiradentes, alunos desenvolveram três projetos, sendo eles: fonte de guitarra 

automatizada; carrinho de controle remoto por aplicativo de celular, e lixeira 

automatizada. Segue abaixo algumas imagens dos projetos desenvolvidos: 

 

 

PROJETOS DE ROBÓTICA E AUTOMAÇÃO DESENVOLVIDOS NO LABORATÓRIO DO 
CVT. 
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OUTROS PROJETOS 
 
Com o foco em atrair novos empreendedores, a direção do SergipeTec, tem 

buscado firmar parcerias com players do mercado, com destaque em 2019 para 

as Centrais Elétricas de Sergipe (Celse). 

 

Em 2019 encontram-se na Incubadora de empresas multisetorial do SergipeTec, 

nove empresas incubadas e um projeto em fase de pré-incubação, ambos contam 

com a parceria junto ao SEBRAE para o desenvolvimento e sucesso dos 

empreendimentos. Das nove empresas incubadas, quatro são novas empresas de 

base tecnológica, atingido a meta para 2019 projetada pelo governo estadual. 

Além disso, a OS SergipeTec continua a parceria com a International Business 

Machines Corporation (IBM), por meio do Programa de Empreendedorismo da 

empresa, e firmou uma parceria para apoio às Startups com a Amazon, por meio 

do programa Amazon Web Services – Activate. O programa é concebido para 

entregar às startups os recursos necessários para que possam começar da melhor 

maneira, contendo créditos, treinamento e suporte. 

  

Com vistas ao desenvolvimento de um ecossistema inovador no Estado de 

Sergipe, o SergipeTec continua colaborando com outras instituições do estado 

para o desenvolvimento do Programa Inova+Sergipe. O Programa e   um 

movimento iniciado por diversas entidades que promovem ou apoiam cie  ncia, 

tecnologia, inovac  a o, empreendedorismo e educac  a o e que querem fazer de 

Sergipe o estado do conhecimento e da inovac  a  o. A estrate  gia central do 

movimento e  unir forc  as e direcionar recursos (financeiros e na                      

                                               o, gerando emprego, renda e 

inovação no estado.  

 

Além disso, o Parque contribuiu com divulgação e apoio ao Programa Centelha, 

edital de apoio às Startups lançado pela Fapitec com o intuito de gerar 23 

empresas inovadoras no estado. O SergipeTec foi ainda sede de eventos 

tecnológicos como um bootcamp, evento com o intuito de validar um modelo de 
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negócio inovador em 48 horas; e um hackatur, evento liderado pelo SEBRAE 

Sergipe que teve como premissa desenvolvimento de negócios tecnológicos para 

o segmento do turismo sergipano.  

Em 2019, a OS SergipeTec, continuou atuando na gestão financeira do projeto 

denominado Rede de Extensão Tecnológica de Sergipe (RedeTec) financiado pela 

FINEP, com contrapartida do Governo de Sergipe. Neste projeto, estão sendo 

diagnosticadas e realizadas ações tecnológicas em mais de 80 empresas 

sergipanas dos segmentos de petróleo e gás, alimentos, confecções, cerâmica e 

móveis. O projeto visa articular e integrar com um conjunto de instituições, para 

atender e difundir o conhecimento sobre inovação e tecnologias, com foco na 

melhoria da competitividade de micro, pequenas e médias empresas. O projeto 

tem como executor o Instituto de Tecnológico e Pesquisas do Estado de Sergipe 

(ITPS). 

 

Ademais, o SergipeTec continua a implantação do Centro de Pesquisa, Inovação e 

Difusão de Tecnologias de Sergipe (CeTS). O recurso financeiro para 

desenvolvimento do projeto é proveniente de um contrato firmado com a FINEP 

na ordem de R$ 3.343.600,00 e contrapartidas do Governo do Estado, com aporte 

da SEDETEC de R$ 50.000,00; da Universidade Federal de Sergipe de R$ 

668.774,54; e do SergipeTec de R$ 620.230,32.  

O projeto tem como objetivo o desenvolvimento de dois núcleos, sendo um 

ligado a junção da tecnologia de informação com a saúde, e outro a manufatura 

aditiva para atuação na indústria 4.0.  

No ano de 2019 também foi entregue e encontra-se em operação o laboratório de 

prototipagem 3D, com desenvolvimento de serviços tecnológicos à comunidade.  

 

 

 

 

 
TESTE DE IMPRESSÃO 3D    PEÇA FEITA EM IMPRESSÃO 3D 
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III. TECNOLOGIAS SOCIAIS – CONTRATO DE GESTÃO SEDETEC-IPTI              

 

O Contrato de Gestão Nº. 01/2016 celebrado entre a SEDETEC e o Instituto de 

Pesquisas em Tecnologia e Inovação (IPTI), qualificado como Organização Social 

(OS), tem como objeto o desenvolvimento e/ou disseminação de tecnologias 

sociais nas áreas de educação, saúde e economias criativas que contribuam para 

a melhoria das condições de vida da sociedade sergipana, especialmente nos 

municípios de concentração de extrema pobreza.  Cabe à SEDETEC o 

acompanhamento técnico da execução dos objetivos estratégicos, metas, 

orçamento e análise dos indicadores de resultado. 

 

Os recursos liberados através da ação 0983 – Disseminação de Tecnologias 

Desenvolvidas para a Inclusão Social - alcançou ao longo do exercício o valor de 

R$ 131.992,00. 

 

CONSTRUÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO ARTE, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA (CVT-ACT) DE SANTA LUZIA DO ITANHY 
 
A SEDETEC, contando com recursos do MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 

INOVAÇÕES e COMUNICAÇÕES (MCTIC), em parceria com a CEHOP, está 

construindo no município de Santa Luzia do Itanhy um centro de tecnologias 

sociais, como forma de promover o desenvolvimento do território sul num 

modelo baseado na integração entre arte, ciência e tecnologia.  

A proposta é que este centro gere inovações tecnológicas voltadas à promoção do 

desenvolvimento socioeconômico, nas áreas de educação, economia criativa e 

saúde. Com isso, o centro de pesquisas de Santa Luzia do Itanhy será uma 

referência na geração e disseminação de conhecimento técnico e científico, 

produzindo impacto direto no território sul e indireto nos demais territórios do 

estado.  

 

No modelo de economia criativa, a cultura e a identidade local são os principais 

ativos econômicos imateriais e mecanismos de geração de inovação e de fomento 
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aos processos criativos. Outra característica deste modelo é o fato de ser 

inclusivo, uma vez que conta e depende do protagonismo das comunidades locais 

para se estabelecer e funcionar, e de não causar impactos ambientais, uma vez 

que o meio ambiente é um dos seus ativos econômicos. Por conta disso, o tema 

proposto para este CVT é Arte, Ciência e Tecnologia, considerando que através 

da arte se produz a sensibilização e, por conseqüência, chega-se mais facilmente 

a um campo de conhecimento subjetivo e abstrato. A ciência, por sua vez, 

imprime o método e a tecnologia proporciona o meio ao exercício das ações.  

Com isso, os setores econômicos do território a serem atendidos pelo CVT são 

todos aqueles nos quais a identidade cultural seja um ativo imaterial, como por 

exemplo, o artesanato, e aqueles que envolvem criatividade e negócios digitais, 

tais como ilustração, audiovisual, software. Por outro lado, o CVT visa atender a 

uma demanda já existente na região por cursos e infraestrutura na área das artes 

visuais, especialmente sobre sua aplicação na educação e ensino de ciências.  

 

 

 

 

 

ATERRO  BARRACÃO 
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BARRACÃO E GABARITO  PERFURAÇÃO DA ESTACA 

   

 

 

 
PERFURAÇÃO DA ESTACA  PLACA DA OBRA 

 
 

 

 

 
ESCAVAÇÃO  TAPUME E ESCAVAÇÃO 
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TAPUME E ESCAVAÇÃO  ESTACA 

   

 

 

 
ESTACA  ESCAVAÇÃO 

 
 
OUTROS RESULTADOS CONSOLIDADOS DECORRENTES DA PARCERIA 

ESTRATÉGICA SEDETEC – IPTI – CONTRATO DE GESTÃO 01/2016 

 

O primeiro Contrato de Gestão entre o IPTI e a SEDETEC foi celebrado em 2011 e 

ao longo destes últimos anos concentraram na captac  a o de recursos externos, 

totalizando 23 parcerias firmadas desde 2016 num total de R$ 4.987.889,68 e no 

desenvolvimento de tecnologias sociais, tendo conseguido chegar em algumas 

delas ao nível de escalabilidade, autonomia e sustentabilidade, conforme tabela: 

 

Resumo parcerias IPTI CG 001/2016 

1) CLOC - robótica 50.000,00 

2) CLOC Fase 4 135.000,00 

3) CLOC 24.000,00 
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4) PLOC 210.240,00 

5) Reaplicação do HB – Axinim (AM) 91.816,00 

6) CLOC 24.000,00 

7) ACTDH 129.600,00 

8) Baião 21.240,00 

9) Projeto Alba 237.893,68 

10) ACTDH (2) 126.000,00 

11) CLOC (5) 22.500,00 

12) Gestão e Conselhos 270.000,00 

13) CLOC ROBÓTICA 211.500,00 

14) Ploc (Fase 2) 198.000,00 

15) Lilo 81.200,00 

16) Synapse Educação Infantil 153.000,00 

TOTAL até 2018 1.985.989,68 

    

17) MICROSOFT 270.000 

18) AMBEV 280.000 

19)DINNERS 81.600 

20)ELO 10.000 

21) INSTITUTO BANESE 24.000 

22)BAYER 1.019.000 

23)VALE 1.317.300 

TOTAL 2019 3.001.900 

    

TOTAL GERAL 4.987.889,68 

 

Até o presente momento, são 17 tecnologias sociais, das quais 10 estão em fase 

de escala e 7 em desenvolvimento, sendo que 5 já se encontram em fase de 

autonomia e sustentabilidade. Além disso, tecnologias sociais geradas em Santa 

Luzia do Itanhy já foram reaplicadas em 33 municípios, de 6 estados diferentes 

do Brasil. 

 

Destaca-se também que a partir dos projetos 03 (três) novas empresas de base 

criativa foram instaladas no município.  

 

No link a seguir é possível ter acesso à versão mais recente do relatório de 

atividades do IPTI, no caso nos anos de 2017 e 2018: 

http://www.ipti.org.br//app/uploads/documentos/relatorio-ipti-2017-2018-

pt.pdf 

 

Ao longo deste período de 2011 a 2019 o IPTI e a experiência do modelo de 

desenvolvimento humano de Santa Luzia do Itanhy ganharam reputação com 

alguns prêmios. Sendo que em 2019 a tecnologia social CLOC é finalista do 

Prêmio FBB e o IPTI é novamente finalista da seleção das melhoras ONG's do 

http://www.ipti.org.br/app/uploads/documentos/relatorio-ipti-2017-2018-pt.pdf
http://www.ipti.org.br/app/uploads/documentos/relatorio-ipti-2017-2018-pt.pdf
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Brasil. Paralelamente, o IPTI abriu um escritório na cidade de Nova Iorque, nos 

Estados Unidos da América, para captar recursos e para articular parcerias para 

cooperação sul-sul, com o intuito de no futuro reaplicar tecnologias sociais e a 

experiência de Santa Luzia do Itanhy em outros países, principalmente da 

América Latina e África, colocando de vez Santa Luzia do Itanhy e Sergipe no 

mapa da inovac  a  o social. 
 

IV - ASSESSORAMENTO TÉCNICO E JURÍDICO 

 

I - Prospecção de novos negócios para o Estado 

 

Em fase final de implantação a usina termoelétrica da Celse, com geração de 1,5 

mil megawatts (MGW) de energia elétrica e que tem o FRSU Golar Nanook como 

parte integrante das suas instalações, dispondo de uma grande capacidade ociosa 

para o fornecimento de gás que poderá atender a diversas demandas regionais. 

 

Em andamento as tratativas com a Companhia Siderúrgica Nacional – CSN, para 

implantação de fábrica de cimentos de grande porte em Maruim/SE, com 

capacidade de produção de 2,8 milhões de toneladas/ano, investimentos de mais 

de 1 bilhão de reais e criação de 2.500/500 empregos diretos durante as fases de 

implantação e produção, respectivamente. 

 

Em 21 de outubro deste ano, a CSN realizou Audiência Pública em Maruim/SE, 

sobre o Processo de Licenciamento Ambiental aberto na ADEMA, tendo obtido no 

Órgão Ambiental a Licença Provisória para as suas instalações. 

 

A SEDETEC realizou ainda, ao longo de todo o ano, contatos com diversas 

Câmaras de Comércio e Indústria e representantes de empresários internacionais, 

e com empresários de indústrias de fertilizantes, refinaria, indústrias 

madeireiras, de esquadrias metálicas, artefatos de cimento, fabricação de peças 

e acessórios para área automotiva, indústrias da área têxtil, da área alimentícia, 

empresas de telemarketing, dentre outras. 
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II - Eventos importantes 

 

II – 1 – Promoção do Simpósio de Oportunidades - O Novo Cenário da Cadeia do 

Gás Natural em Sergipe   

 

Diante de auspiciosas perspectivas para o desenvolvimento da economia de 

Sergipe, com base em quadro promissor na oferta de gás natural no Estado e a 

grande expectativa na atração de empresas para se instalar em Sergipe por conta 

de oferta de gás a preço bastante competitivo, a SEDETEC promoveu o “Simpósio 

de Oportunidades - O Novo Cenário da Cadeia do Gás Natural em Sergipe”. 

 

O evento contou com a presença dos principais agentes técnicos e empresariais 

inseridos no panorama da oferta e demanda do gás natural e a participação de 

representantes do primeiro escalão de órgãos governamentais estaduais e 

federais afins.  

 

Estavam presentes representantes dos Ministérios da Economia e das Minas e 

Energia, da Agência Nacional do Petróleo (ANP), da Empresa de Pesquisa 

Energética, das empresas PETROBRAS, ExxonMobil, Centrais Elétricas de Sergipe 

(Celse), Golar Power, DBO Energy, VLI Logística, Noxis Energy, além da 

Associação dos Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres – 

(ABRACE) e do Centro Brasileiro de Infra Estrutura (CBIE), dentre outros Grupos 

Empresariais.  

 

II – 2 – Promoção do Evento “FÓRUM SERGIPANO DE PETRÓLEO E GÁS” 

 

O Estado lançará no início de dezembro próximo o Fórum Sergipano de Petróleo e 

Gás (FSP&G), com o propósito de institucionalizar, estruturar, articular e apoiar 

as ações das diversas organizações que atuam no setor, visando potencializar os 

seus resultados econômicos e aumentar a competitividade no mercado da 

indústria de bens e serviços no âmbito estadual e nacional. 
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O Fórum será coordenado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Econômico e da Ciência e Tecnologia e terá sua atuação pautada pela articulação 

estratégica e interlocução público-privada entre operadoras de petróleo e gás, 

associações empresariais, entidades de classe, instituições de ensino e 

tecnologia, governos federal, estadual e municipal, e entidades de fomento.  

 

II – 3 – Lei 8.569/2019 

 

O governo de Sergipe criou recentemente, por meio da Lei 8.569/2019, o 

Complexo Industrial Portuário. Situado no entorno do terminal portuário, 

envolvendo os municípios de Barra dos Coqueiros, Santo Amaro das Brotas, 

Maruim e Laranjeiras, a iniciativa deverá ser grande propulsora de empregos e 

renda para todo o Estado.  

 

II – 4 – Edital de Chamamento 

 

Para concretização do espaço do Complexo Industrial Portuário, o Governo 

lançará no próximo mês de dezembro o Edital de Chamamento Público para 

empresas interessadas em implantar loteamentos e condomínios na área do 

Complexo.  

 

II – 5 – Decretos 

 

Além da infraestrutura, o Governo também tem trabalhado para garantir 

segurança jurídica para as empresas que têm interesse em se instalar em 

Sergipe.  O Regulamento dos Serviços Locais de Gás Canalizado do Estado de 

Sergipe, as reduções de ICMS do Gás para empresas beneficiadas pelo Programa 

Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), dentre muitas outras ações são 

exemplos disso.  
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III - Porto - a ampliação do Terminal Marítimo Inácio Barbosa (TMIB), inclusive, 

para a movimentação de containeres. 

 

III-1- Realizadas ações decisivas junto à administração do TMIB, com vistas à 

abertura do porto a diversos novos clientes. Foram mantidos contatos frequentes 

e incisivos com a diretoria da VLI e Petrobrás, com a participação de vários 

potenciais clientes, a exemplo do Grupo Cencosud e de representantes da futura 

refinaria NOXIS, inclusive com a participação do Governador Belivaldo Chagas, 

com o objetivo de modernizar, readequar e ampliar o TMIB. O objetivo é garantir 

investimentos em novos equipamentos, incrementando a movimentação de 

containers e promovendo revisão dos planos tarifários.  

Também foi evidenciada pela SEDETEC a importância do novo momento pelo qual 

passa o Estado, com relação aos novos investimentos previstos para a área de 

exploração de petróleo e gás, cujas empresas exploradoras, dentre elas a 

ExxonMobil, deverão demandar ativamente as instalações do terminal. 

 

IV - Assistência, acompanhamento e apoio às diversas empresas que compõem 

o parque industrial em funcionamento no Estado. 

 

IV -1 - Prestada assistência a todas as empresas beneficiárias ou não do PSDI - 

Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial, com a identificação de 

alternativas para eventuais problemas enfrentados durante as fases de 

implantação e operação de suas unidades. 

 

IV – 2 – Decreto Estadual instituiu o Grupo Executivo coordenado pela SEDETEC 

para apresentar alternativas ao encerramento ou hibernação das atividades da 

FAFEN-SE. Diversas reuniões foram realizadas e culminaram com a elaboração de 

um Relatório Técnico, com sugestões e alternativas para a continuidade de 

funcionamento da fábrica, assunto amplamente tratado em várias oportunidades 

no âmbito da diretoria da PETROBRAS. 
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A Petrobras assinou no mês de novembro o arrendamento da Fafen em Sergipe e 

Bahia para a empresa Proquigel Química S.A, que terá o controle das unidades 

por um período de dez anos, renováveis por mais dez. Além das fábricas, o 

arrendamento inclui os terminais marítimos de amônia e ureia no Porto de Aratu, 

na Bahia. O negócio envolve R$ 177 milhões e seguiu as etapas previstas na Lei 

Federal 13.303/2016 (Lei das Estatais) e no Regulamento de Licitações e 

Contratos da Petrobras. 

 

V - Área institucional 

 

V-1-Divulgação do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial no Brasil e 

no exterior, junto a grupos empresariais interessados em efetivar novos 

empreendimentos ou em expandir suas áreas de atuação. 

 

ATIVIDADES JURÍDICO-LEGAIS 

 

1) Alteração da forma de garantia para lavratura da escritura 

definitiva de compra e venda prevista no parágrafo único do art. 48 do 

Decreto nº 29.935 de 30 de dezembro de 2014, que regulamenta o 

Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial – PSDI; 

 

2) Elaboração de Exposição de Motivos e minuta de Decreto 

para alterar o Regulamento do Gás Canalizado no Estado de Sergipe, 

aprovado pelo Decreto nº 30.352, de 14 de setembro de 2016; 

 
3) Elaboração de Exposição de Motivos objetivando a alteração 

do Estatuto Social da SERGAS, adequando ao Estatuto das Empresas 

Públicas e Sociedades de Economia Mista (Lei 13.303/2016) e à Lei das 

Sociedades Anônimas (Lei 6.404/1976); 

 
4) Elaboração de Exposição de Motivos e Projeto de Lei 

Excelência minuta de Projeto de Lei dispondo sobre a Isenção de ICMS para 
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o gás natural produzido e consumido no estado de Sergipe na atividade 

industrial como matéria prima, combustível e geração de energia; 

 
5) Elaboração de Proposta de Uniformização de Entendimento 

do Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI) para: a) assegurar à 

empresa compradora, através da mudança do controle societário ou à 

empresa incorporadora, os mesmos benefícios concedidos à empresa 

originalmente incentivada, pelo prazo residual; e b) conceder incentivo 

fiscal e/ou locacional à empresa considerada necessária e prioritária pelo 

Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI), independentemente de ser 

ou não proprietária das instalações fabris (imóvel e equipamentos), desde 

que apresente a documentação exigida no art. 12 do Decreto nº 

29.935/2014, limitando-se o prazo do incentivo fiscal a 31 de dezembro de 

2032 (Lei Complementar nº 160, de 7 de agosto de 2017 e Convênio 

CONFAZ 190/17, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017); 

 
6) Apresentação à AGRESE de Exposição de Motivos objetivando 

reduzir a Taxa de Remuneração (TR) prevista no Contrato de Concessão 

firmado entre o estado de Sergipe e a SERGAS, em 11 de março de 1994, 

sob pena de inviabilizar os empreendimentos aqui instalados e que tem o 

gás como principal insumo de energia, além de perder a capacidade de 

atração de novos investimos; 

 
7) Elaboração de Exposição de Motivos e Projeto de Lei para 

autorizar a criação, nos municípios de Barra dos Coqueiros, Santo Amaro 

das Brotas, Laranjeiras e Maruim, do Complexo Industrial Portuário de 

Sergipe, com o objetivo de incentivar o desenvolvimento econômico e a 

geração de empregos na região; 

 

8) Elaboração de Protocolo de Intenções para a definição de 

premissas e compromissos, visando o estabelecimento das condições 

necessárias para o planejamento e implementação do Complexo Industrial 
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Portuário de Sergipe, com o objetivo de incentivar o desenvolvimento 

econômico e a geração de empregos na região envolvendo os municípios 

de Barra dos Coqueiros, Santo Amaro das Brotas, Laranjeiras e Maruim; 

 
9) Elaboração da manifestação da SEDETEC na Audiência Pública Nº 

01/2019 promovida pela AGRESE, que objetivou a revisão do contrato de 

concessão do Estado com a SERGAS, tendo como premissa a Resolução nº 

16, de 24/06/2019, do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), 

instituidora das diretrizes e aperfeiçoamento de políticas energéticas 

voltadas à promoção da livre concorrência no mercado de gás natural; 

 
10) Elaboração da manifestação da SEDETEC sobre a ilegitimidade da 

ABEGAS para ajuizar ação, em nome da SERGAS, sem autorização expressa 

do CONAD da Concessionária; 

 
11) Elaboração de Projeto de Lei (padrão) objetivando a aprovação 

de leis municipais autorizando a adesão ao Programa Sergipano de 

Desenvolvimento Industrial (PSDI), instituído pela Lei nº 3.140, de 23 de 

dezembro de 1991, especialmente no que se refere à concessão de 

incentivo fiscal com recursos de arrecadação do ICMS, correspondente à 

cota-parte deste município, de que trata o art. 158, IV, da Constituição 

Federal; 

 

12) Elaboração de Exposição de Motivos e Projeto de Lei objetivando 

a redução da alíquota do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores (IPVA) para ônibus, microônibus, caminhões e cavalo 

mecânico que utilizem como combustível gás natural veicular (GNV) ou gás 

natural liquefeito (GNL); 

 
13) Elaboração de proposta para alteração do art. 47 do Decreto nº 

29.935, de 30 de dezembro de 2014, quanto à forma de pagamento da 
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venda imóvel dentro do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial 

(PSDI); 

 
14) Elaboração de proposta de Decreto para a instituição Fórum 

Sergipano de Petróleo e Gás (FSP&G), sob a coordenação Secretaria de 

Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia 

(SEDETEC), com a finalidade de institucionalizar, estruturar, articular e 

apoiar as ações das diversas organizações que atuam no setor, visando a 

potencializar os seus resultados e aumentar a competitividade da indústria 

nacional de bens e serviços no mercado de petróleo e gás; 

 
15) Elaboração da minuta do Regulamento do Fórum Sergipano de 

Petróleo e Gás (FSP&G); 

 
16) Edital de Chamamento Público objetivando firmar parceria com 

empresas nacionais ou estrangeiras, que atuem na área imobiliária e/ou 

de investimento, para o desenvolvimento de Distrito(s) Industrial, de 

Serviços e de Logística na região do Complexo Industrial Portuário de 

Sergipe; 

 
17) Encaminhamento de proposta de alteração do Decreto nº 

40.402/2019 (Item 45 do Anexo I, Tabela II e Item 38 do Anexo II), 

objetivando substituir a expressão “com destino a empresa Sergipe Gás 

S/A – SERGAS” para “com destino a fornecedor ou supridor”, ambas, do 

RICMS, uma vez que o destinatário da redução/isenção é o consumidor 

industrial e não a Concessionária; 

 
18)  Elaboração de proposta de Decreto para declarar de utilidade 

pública, para fins de desapropriação, uma área de terra de 1.514 hectares 

situada no município de Maruim/SE, na qual será implantado o Distrito 

Industrial de Maruim, que integrará a região do Complexo Industrial 

Portuário de Sergipe. 
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V. CONSELHOS VINCULADOS À SEDETEC 

 

Conselho de Desenvolvimento Industrial – CDI  

Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial – PSDI (Lei 3.140 de 
23/12/1991). 
 

 

                O Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI) é um instrumento de 

promoção do desenvolvimento sócio econômico do Estado, através da concessão 

de incentivos e estímulos a empreendimentos. Administrado pela Secretaria de 

Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (SEDETEC), 

através da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), tem 

como órgão consultivo e normativo superior o Conselho de Desenvolvimento 

Industrial (CDI). 

 

Dentre as atribuições que lhe são dadas, o CDI contribui na formulação e 

execução da política de desenvolvimento do Estado, propondo diretrizes, 

prioridades e instrumentos necessários para a concessão de estímulos e 

benefícios a empreendimentos industriais, agroindustriais, turísticos e ou ações 

voltadas para a tecnologia da informação e fabricação de materiais e 

equipamentos para infraestrutura de comunicação, em termos de geração de 

novos empregos, integração setorial que fortaleça a cadeia produtiva do 

segmento industrial, e que venham a resultar na descentralização econômica e 

espacial das atividades produtivas. 

 

Neste contexto, a atração de investimentos para Sergipe amplia os horizontes 

para além do fomento ao Setor Industrial, corroborando a tendência mundial de 

crescimento com responsabilidade social, oferecendo inúmeras vantagens para 

quem venha aqui se estabelecer, mas sem deixar de buscar, como contrapartida, 

a ampliação da ocupação da mão de obra local e, conseqüentemente, aumentar 

a renda familiar, resultando em melhor qualidade de vida de sua população. 
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As ações da SEDETEC/CODISE se mantiveram firmes buscando incentivar e estimular o 

desenvolvimento socioeconômico estadual mediante a concessão de incentivos de que 

trata a Lei 3.140/91 e suas alterações subseqüentes.   

 
Pleitos atendidos   
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Em 2019 a Codise encaminhou para apreciação 106 (cento e seis) processos, dos 

quais o CDI aprovou 83 (oitenta e três) pleitos. Dentre os atendidos vale destacar 

que 18 (dezoito) se refere a concessão de incentivos, sendo 13 (treze) para novos 

empreendimentos, seis extensões de prazo para fruição do incentivo fiscal e dois 

para ajustar razão social.  

 

Tipos de incentivos concedidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Dos 18 (dezoito) incentivos concedidos, 28% se refere a incentivo fiscal.  

 
Conselho de Desenvolvimento Comercial – CDC 
 

Criado no ano de 1987, o CDC integra a estrutura administrativa da SEDETEC para 

assessoramento ao governo estadual na formulação e execução da política do 

desenvolvimento comercial do Estado. 

 

Fazem parte do Conselho de Desenvolvimento Comercial os seguintes órgãos: 

Vice-Governadoria, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da 

Ciência e Tecnologia, Secretaria de Estado da Fazenda, Representante da 

Federação da Câmara dos Dirigentes Lojistas, Representante do Sindicato dos 

Empregados no Comércio, Representante da Federação do Comércio, 

Representante da Federação das Associações Comerciais e Empresariais de 

Sergipe e Representante do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de 

Sergipe. 

 

Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia – CONCIT 
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O Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia (CONCIT) contribui de forma 

decisiva para a consolidação do desenvolvimento econômico e social do Estado 

de Sergipe, discutindo e definindo estratégias para ás áreas de ciência, 

tecnologia e inovação. 

Com base no que dispõe a Lei que criou o CONCIT, cabe aos seus membros 

discutir, avaliar e propor diretrizes para a formatação e execução da política 

estadual de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação. O colegiado 

efetuou reunião no exercício 2019, tendo apreciado e aprovado matérias de 

elevado interesse para o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado de 

Sergipe. 

No início do exercício do ano, o CONCIT aprovou o Plano de Aplicação do Fundo 

Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNTEC). Os 

conselheiros salientaram, por unanimidade, o dinamismo da Fapitec na captação 

de recursos, constituindo-se em um momento histórico, pois nunca se avançou 

tanto no incentivo a projetos de Ciência e Tecnologia no Estado de Sergipe. 

Neste contexto, vale frisar a importância no Conselho, incentivando a alocação 

de recursos do FUNTEC para a concessão de bolsas em suas diversas modalidades, 

para atender graduados, mestres e doutores, validando e engrandecendo o 

conhecimento científico no cenário estadual, nacional e internacional, através do 

estabelecimento de parcerias estratégicas com o Governo do Estado, por meio da 

Faitec, braço estratégico da SEDETEC na implementação da Política de Ciência, 

Tecnologia e Inovação. 

 

VI. FUNDOS SETORIAIS GERENCIADOS PELA SEDETEC 

 

Fundo de Apoio a Industrialização – FAI 

Criado através da Lei nº 3.140, de 23 de dezembro de 1991, o Fundo de Apoio à 

Industrialização (FAI) é o instrumento de apoio às ações do Programa Sergipano 

de Desenvolvimento Industrial (PSDI). 
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O FAI é vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da 

Ciência e Tecnologia e tem por finalidade incrementar, dentro do PSDI, as 

atividades das empresas que, na área industrial, promova o desenvolvimento 

socioeconômico do Estado de Sergipe. 

 

Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNTEC  

 

Criado através da Lei nº. 2.407, de 15 de dezembro de 1982, com alterações pela 

Lei Ordinária nº. 4299/2000, o Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (FUNTEC) objetiva incentivar e apoiar, com recursos financeiros, 

ações referentes a pesquisas e experimentações científicas e tecnológicas 

orientadas para os setores de produção considerados prioritários para a economia 

estadual; pesquisas e experimentações, científicas e tecnológicas orientadas para 

defesa do meio ambiente e a preservação do equilíbrio ecológico; projetos que 

visem à transferência do "know-how", absorção e difusão de tecnologias pelos 

departamentos universitários, institutos de pesquisas e por empresas industriais e 

agrícolas nacionais; projetos de formação e aperfeiçoamento de recursos 

humanos, diretamente vinculados às pesquisas. 

 
FUNDO ESTADUAL PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 

FUNTEC - RECURSOS APLICADOS EM 2019 
                                                                                    EM R$ 

AÇÃO VALOR 

* 0827 – Apoio ao Sergipe Parque Tecnológico - SergipeTec 1.290.827,98 

* 0983 – Disseminação de Tecnolog. Desenvolve. para a Inclu. 
Social 

131.992,00 

**2496 – Auxílio para Ações de Inovação e Subvenção Econômica 200.000,00 

** 0764 - Apoio a Divulgação Científica 74.460,42 

**1660 - Concessão de Bolsas de Iniciação Cientif. e Apoio Técnico 399.600,01 

**1661 - Concessão de Bolsas de Pós-graduação 3.299.000,01 

**1662 - Concessão de Bolsas de Iniciação Tecnológica 186.800,00 

**1663 - Concessão de Bolsas Esp. e de Atraç. e/ou Fix. de 
Doutores 

327.000,01 

**1664 – Auxílios. para Realização de Pesquisa e Desenvolvimento. 
e Extensão Tecnológica 

30.000,00 

http://www.al.se.gov.br/Detalhe_Lei.asp?Numerolei=%20978
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TOTAL 5.939.680,43 

          * Posição até Out/2019  
** Destaque Orçamentário – Termo de Cooperação Técnica SEDETEC-
FAPITEC/SE - Posição até Out/2019 
Fonte: DAF-ASPLAN/SEDETEC 

 
 
 

3 – SISTEMA SEDETEC - AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS ÓRGÃOS VINCULADOS 

 

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO 

ESTADO DE SERGIPE – FAPITEC/SE 

 

1. APRESENTAÇÃO DO ÓRGÃO 

 

A Fundação de Apoio à Pesquisa e a Inovação Tecnológica do Estado de 

Sergipe (Fapitec) foi instituída em 12 de Dezembro de 2005 pela Lei Estadual 

nº 5.771. Tem como finalidade promover o apoio e o desenvolvimento de 

pesquisa científica e tecnológica, bem como o empreendedorismo no 

território estadual, atendendo com prioridade a maximização das 

potencialidades locais, em consonância com a Política Estadual de Ciência e 

Tecnologia, contribuindo assim, para o desenvolvimento social e econômico 

do Estado. 

 

1.1 IDENTIFICAÇÃO 

 
A Fapitec, como órgão fundacional, possui patrimônio, receita e quadro de 

pessoal composto por cargos comissionados. Possui orçamento próprio de 

custeio, com autonomia administrativa, patrimonial e financeira.  

Nas ações de fomento, são utilizados recursos do Fundo Estadual para o 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNTEC). A gestão do FUNTEC é 

exercida pelo Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia (CONCIT), órgão 

colegiado vinculado a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, 

da Ciência e Tecnologia (SEDETEC), regido por legislação própria que 
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especificamente lhe estabelece a organização, finalidade, composição, 

competências e normas gerais de funcionamento, conforme a Lei nº 5.773, de 

12 de dezembro de 2005. Vale destacar que o órgão é dotado de 

personalidade jurídica de direito público e atualmente é representada por 

José Heriberto Pinheiro Vieira, na condição de Diretor Presidente.  

1.2 IDENTIDADE ESTRATÉGICA  

 
A Fapitec tem como objetivo fomentar atividades científicas, tecnológicas e 

de inovação, apoiando o desenvolvimento de programas que possam 

incrementar o processo de difusão do conhecimento no Estado.  

Neste sentido, as ações em Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), buscam 

potencializar as vantagens da economia sergipana em termos de geração e 

difusão de conhecimento científico e tecnológico, por meio do apoio a 

programas de formação de recursos humanos qualificados e projetos de 

pesquisa e extensão científica e tecnológica.  

O foco das ações deve ter como um dos eixos principais a interação dos 

projetos de Ciência e Tecnologia (C&T) e de Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D) com órgãos governamentais e setores da sociedade civil, no intuito de 

aprimorar as políticas públicas, desenvolver tecnologias sociais e incrementar 

a inovação em empresas sediadas em Sergipe, com vistas à promoção do 

desenvolvimento econômico e social.  

 

1.3 MISSÃO 

 
Fomentar e induzir a ciência, tecnologia e inovação, em Sergipe, de forma a 

contribuir para o desenvolvimento sustentável nos territórios. 

 

1.4 VISÃO 

 

 Ser referência nacional como agência de fomento à ciência, tecnologia e 

inovação, indutora da geração e transferência de conhecimento em Sergipe. 
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1.5 VALORES  

 

Ética, meritocracia, imparcialidade, transparência, eficiência, efetividade e 

eficácia, proatividade, criatividade e inovação, respeito interpessoal e 

profissional, comprometimento institucional. 

1.6 PRINCIPAIS OBJETIVOS  

 

Consolidar a base científica do estado e ampliar as suas contribuições em 

termos de benefícios para a sociedade, principalmente no que toca a 

inovação produtiva, que a cada ano vem ampliando suas ações, fortalecendo 

suas cinco diretrizes estratégicas: formação de recursos humanos; pesquisa 

científica; pesquisa tecnológica e inovação; políticas públicas; e difusão 

científica.  

 

1.7 RESULTADOS ALCANÇADOS 

  

A execução orçamentária da Fapitec teve uma diminuição significativa com 

relação aos últimos anos devido às restrições financeiras apresentadas pelo 

estado no âmbito do exercício de 2019, mas ainda atingiu o montante de R$ 

5.996.006,63 (cinco milhões, novecentos e noventa e seis mil, seis reais e 

sessenta e três centavos), até 31 de Outubro de 2019. 

Do total executado acima, foram aplicados R$ 4.312.760,42 (quatro milhões, 

trezentos e doze mil, setecentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos) 

no pagamento de auxílios e bolsas, destinados à pesquisa e formação de 

recursos humanos, respectivamente, conforme tabela abaixo. 

AÇÕES  ORÇAMENTO EXECUÇÃO PERCENTUAL 

PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO 800.000,00 735.662,07 91,96% 

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADM. E 

FINANCEIROS 

320.000,00 270.539,71 84,54% 
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GESTÃO DE TECNOLOGIA E 

INFORMAÇÃO 

20.000,00 1.230,00 6,15% 

SUBTOTAL (MANUTENÇÃO DO 

ÓRGÃO) 

1.140.000,00 1.007.431,7

8 

88,37% 

AÇÃO DE APOIO AO SISTEMA 

ESTADUAL DE INOVAÇÃO - SEI 

1.991.300,00 562.709,27 28,26% 

AÇÃO DE INOVAÇÃO E SUBVENÇÃO 

ECONÔMICA  

300.000,00 3.120,00 1,04% 

AÇÕES DE APOIO A POLÍTICAS 

PÚBLICAS  

500.000,00 10.585,16 2,12% 

CONCESSÃO DE BOLSAS DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA E APOIO 

TÉCNICO 

10.000,00 0,00 0,00% 

CONCESSÃO DE BOLSAS DE 

INICIAÇÃO TECNOLÓGICA E 

INOVAÇÃO 

177.600,00 99.400,00 55,97% 

AUXÍLIO PARA REALIZAÇÃO DE 

PESQUISA E TAXA DE BANCADA 

750.000,00 0,00 0,00% 

SUBTOTAL (AÇÃO VOLTADAS À 

POLÍTICAS PÚBLICAS) 

3.728.900,00 675.814,43 18,12% 

APOIO A DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 660.000,00 74.460,42 11,28% 

CONCESSÃO DE BOLSAS DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA E APOIO 

TÉCNICO 

500.400,00 399.600,00 79,86% 

CONCESSÃO DE BOLSAS DE PÓS-

GRADUAÇÃO 

3.914.800,00 3.264.100,00 83,38% 

CONCESSÃO DE BOLSAS DE 

INICIAÇÃO TECNOLÓGICA   

186.800,00 186.800,00 100,00% 

CONCESSÃO DE BOLSAS ESPECIAIS 

E DE ATRAÇÃO E/OU FIXAÇÃO DE 

382.400,00 327.000,00 85,51% 



 
 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 

DOUTORES 

AUXÍLIO PARA REALIZAÇÃO DE 

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO E 

EXTENSÃO TECNOLÓGICA 

100.000,00 30.000,00 30,00% 

AUXÍLIO PARA REALIZAÇÃO DE 

PESQUISA CIENTÍFICA E TAXA DE 

BANCADA 

100.000,00 0,00 0,00% 

SUBTOTAL (FUNTEC) 5.844.400,00 4.281.960,4

2 

73,27% 

Concessão de Bolsas de 

Desenvolvimento Tecnológico 

Industrial (0123) 

79.200,00 15.400,00 19,44% 

Concessão de Bolsas de 

Desenvolvimento Tecnológico 

Industrial (0357) 

52.800,00 15.400,00 29,17% 

SUBTOTAL (SEMARH) 132.000,00 30.800,00 23,33% 

TOTAL GERAL 10.845.300,00 5.996.006,6

3 

55,29% 

 

Devido à baixa força financeira apresentada pelo Estado durante o exercício 

de 2019, o foco da Fundação foi a continuidade dos pagamentos dos editais 

lançados, dando ênfase na divulgação do projeto CENTELHA, programa que 

visa o estímulo do empreendedorismo dentro do Estado por meio de 

capacitações para o desenvolvimento de produtos ou de processos 

inovadores. O Centelha tem potencial para gerar um aumento considerável 

no número de empresas no setor econômico alavancando, com isso, a 

economia dentro do Estado.  

Ao longo do ano, foram realizados vários eventos acerca deste projeto como 

Workshops, distribuição de folhetos nas universidades e institutos federais, e 

no mês de Junho, no Auditório da SergipeTec, houve o grande lançamento do 

Edital pela FINEP, e conjunto com o Governo do Estado.  
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Além deste, foi assinado o projeto INOVA, denominado TECNOVA II, junto a 

FINEP, que visa buscar também a aplicação de processos inovadores dentro 

das empresas consideradas estratégicas nas políticas públicas do Estado. Esta 

ação assemelha-se a Centelha, tendo a única diferença a não utilização de 

Contrapartida do Estado.  

A tabela abaixo detalha os valores firmados nos convênios entre a Fapitec e a 

FINEP junto com o início e fim de vigência dos dois convênios; 

EDITAL NOME DO 
CONVÊNIO 

OBJETIVO VALOR 
FIRMADO 

DATA 
INICIAL 

DATA 
FINAL 

01-2019 

SUBVENÇÃO 

ECONÔMICA 

- CENTELHA 

Estimular o 
empreendedorismo 
inovador por meio de 
capacitação para o 
desenvolvimento de 
produtos (bens e/ou 
serviços) ou de 
processos inovadores 
e, apoiar por meio de 
concessão de recursos 
de subvenção 
econômica (recursos 
não reembolsáveis) a 
geração de empresas. 

Concedente:                 

900.000,00 

27/12/2018 26/12/2023 

Contrapartida:                

300.000,00 

- TECNOVA II 

Apoiar por meio da 
concessão de recursos 
de subvenção 
econômica (recursos 
não reembolsáveis) o 
desenvolvimento de 
produtos (bens ou 
serviços) e/ou 
processos inovadores - 
novos ou 
significativamente 
aprimorados - de 
empresas brasileiras 
para o 
desenvolvimento dos 
setores econômicos 
considerados 
estratégicos nas 
políticas públicas. 

Concedente:                

2.000.000,00 
30/07/2019 30/07/2022 
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O Edital do Programa de Políticas Públicas para o SUS (PPSUS) continuou a 

dar prosseguimento dentro da Fundação, visto que se obteve os valores 

restantes da Contrapartida junto a SEFAZ e a SES.  

Já o Edital dos  Núcleos de Apoio à Pesquisa de Políticas Públicas para o Alto 

Sertão e Baixo São Francisco (NAPS), encontra-se em fase de prestação de 

contas por parte dos pesquisadores para que seja  realizado o pagamento da 

segunda parcela do auxílio.  

Em 2019 também foi assinado um acordo junto a Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH) para pagamento de bolsas 

de denominação DTI – Desenvolvimento Tecnológico Industrial. Esta parceria 

contemplará duas bolsas no valor de R$ 1.100,00 e uma no valor de R$ 

2.200,00. Este orçamento foi liberado via destaque orçamentário,  vindo da 

própria SEMARH, com a Fapitec sendo apenas a executante. Segue tabela 

abaixo com os dados mostrando quanto foi pago destes editais ao longo do 

ano. 

EDITAL 
NOME DO 
CONVÊNIO 

VALOR PAGO ATÉ O MOMENTO 

11-2018 SEMARH  17.600,00 

06-2018 PPSUS 561.668,94 

04-2018 
Áreas 

Estratégicas 
 202.800,00 

 

Fora estes editais, a Fapitec deu continuidade nos pagamentos das bolsas 

já contratadas, totalizando um valor de R$ 4.899.000,00 até o final do 

ano, com o quantitativo de 435 bolsas com os seus valores variando entre 

R$ 400,00 até R$ 4.200,00. A tabela abaixo mostra modalidade das bolsas 

e seus valores anuais: 

TIPOS DE 

BOLSAS 

 VALOR 

UNITÁRIO  

QUANTIDADE 

(UN)  

 VALOR 

TOTAL 

MENSAL  

 VALOR ANUAL  
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Mestrado 
 R$                      

1.500,00  
163 

 R$                   

244.500,00  

 R$                        

2.259.000,00  

Doutorado 
 R$                      

2.200,00  
79 

 R$                   

173.800,00  

 R$                        

1.839.200,00  

Iniciação 

Científica 

 R$                         

400,00  
169 

 R$                     

67.600,00  

 R$                           

471.200,00  

Especiais - 

LINHA 1 

 R$                         

800,00  
4 

 R$                       

3.200,00  

 R$                             

38.400,00  

PPDOC 
 R$                         

700,00  
16 

 R$                     

11.200,00  

 R$                             

89.600,00  

DTR 
 R$                      

4.200,00  
4 

 R$                     

16.800,00  

 R$                           

201.600,00  

TOTAL 435 
 R$                   

517.100,00  

 R$                        

4.899.000,00  

  

 

2. NOVOS INVESTIMENTOS 

 

A Fapitec ao longo dos próximos anos, se comprometeu a captar um total de R$ 

12 milhões por meio de convênio com órgãos financiadores como a FINEP e o 

CNPQ. Dentro das possibilidades também tem-se a idéia de criação de um novo 

núcleo estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação no Estado de Sergipe, 

promovendo assim um aperfeiçoamento de novas idéias para o Estado.  

 

Está também nos planos do órgão a aplicação de R$ 24 milhões de reais ao longo 

dos próximos anos em C,T & I, por meio incentivos dentro da área. O objetivo é, 

junto com os vinculados, a criação de mais políticas públicas para incentivar o 

uso de energias renováveis (como a eólica, solar, etc) dentro do Estado. Junto 

com estes recursos a Fapitec revisará a lei de Inovação Tecnológica. 
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Nos próximo ano a Fundação lançará novos editais de Bolsas para Mestrado e 

Doutorado, porém em quantidades reduzidas e abertas para áreas que sejam 

benéficas para o crescimento do Estado. Será lançado também um novo edital 

com 100 bolsas para o PIBIC e PIBITI (sendo 70 PIBIC e 30 PIBITI) ambas nos 

valores de R$ 400,00. Outra iniciativa diz respeito à assinatura um termo de 

cooperação técnica entre a Fapitec e a Secretaria de Estado da Educação, 

Esporte e Cultura (SEDUC) no valor de R$ 706.000,00, que visa a execução de 

ações conjuntas voltadas à análise e proposituras de políticas públicas destinadas 

ao aprimoramento do ambiente de formação de pessoal, e ao desenvolvimento 

de atividades de ensino. Este termo contempla pagamentos de auxílios e bolsas. 

 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE – CODISE 

 

       
1- APRESENTAÇÃO 

A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise) é o braço 

operacional da política de promoção do desenvolvimento econômico do Estado. 

Vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência e 

Tecnologia, cabe a ela realizar os procedimentos técnicos necessários para que 

Sergipe alcance os seus objetivos no tocante à atração de novos 

empreendimentos e à manutenção daqueles que já fazem parte da cena 

produtiva estadual. 

Nesse sentido, a Codise vem, ao longo de sua história, realizando uma série de 

intervenções na economia sergipana, seja oferecendo incentivos a novos 

empreendimentos (como empresa responsável pela operacionalização dos 

incentivos propiciados pelo Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial 

(PSDI), seja promovendo o potencial do Estado de Sergipe para a implantação de 

novas empresas. Além disso, a Companhia trabalha na manutenção da 

regularidade de funcionamento das áreas já implantadas, como distritos, núcleos 

e demais áreas industriais existentes nos municípios sergipanos. Inclusive, é da 

Codise o gerenciamento da Rua do Turista (antiga Rua 24 Horas, no Centro de 
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Aracaju), local onde existe um comércio pujante e um Centro de Atendimento ao 

Cidadão (CEAC), responsável pelo atendimento de boa parte da população 

sergipana. Também faz parte das obrigações da Companhia a completa gestão do 

Centro de Convenções de Sergipe, contemplando a divulgação das 

potencialidades do estado por meio da promoção de eventos diversos – e que, 

atualmente, se encontra em reforma.  

2- IDENTIFICAÇÃO DA COMPANHIA 

A Codise é uma sociedade de economia mista criada em 1976 (Decreto 

3.353/1976, que regulamentou a Lei 1.917/1974). Por meio da Lei 7.522/2012 o 

órgão teve a sua denominação alterada para Companhia de Desenvolvimento 

Econômico de Sergipe e ampliou o seu objetivo social, passando a atuar no 

fomento à indústria, ao comércio e também nas áreas de serviços, turismo, 

ciência e tecnologia. 

Ela é a entidade responsável pela concepção, implantação e administração dos 

distritos empresariais existentes em Sergipe, ampliando e adequando toda a 

infraestrutura requerida e disponibilizada nestes locais referentes a sistema 

viário; rede de esgotos industriais, sanitários e pluviais; abastecimento de água; 

gás; rede elétrica de alta e baixa tensão; comunicações e apoio comunitário. 

A Codise é presidida pelo Administrador de Empresas José Matos Lima Filho. 

 

3- IDENTIDADE ESTRATÉGICA 

 

MISSÃO: 

Fomentar a geração de negócios, visando o desenvolvimento socioeconômico do 

Estado, de forma integrada e sustentável, utilizando as potencialidades 

territoriais através de incentivo a implantação, expansão e descentralização de 

empreendimentos. 

 

VISÃO 
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Ser referência nacional como agência indutora do desenvolvimento empresarial e 

socioeconômico, a partir de uma gestão eficiente, promovendo a inovação e a 

descentralização produtiva nos territórios. 

 

VALORES: 

Respeito, comprometimento, ética, transparência, visão empreendedora e 

profissionalismo. Combinados, esses valores devem assegurar a credibilidade, a 

imparcialidade e a responsabilidade sócio-ambiental em todas as ações da 

Companhia. 

 

OBJETIVOS PRINCIPAIS 

 Fomentar a geração de novos negócios; 

 Fortalecer os empreendimentos já existentes; 

 Promover as potencialidades do estado; 

 Criar uma estrutura baseada na gestão de processos; 

 Tornar mais eficiente a execução dos objetivos da empresa; 

 Dotar a empresa de sistemas gerenciais integrados; 

 Dotar a empresa de pessoal qualificado e motivado; 

 Transformar a Codise em empresa administrativamente independente. 

 

4- RESULTADOS ALCANÇADOS1 

- Geração de Empregos 

Nos últimos 12 meses, foram gerados 426 novos empregos diretos nos 

empreendimentos incentivados. Além disso, há investimentos que vêm sendo 

feitos desde o ano passado e que ainda se encontram em plena execução (como a 

Termelétrica, no Município da Barra dos Coqueiros), cuja expectativa é de 

                                         
1
 No final deste relatório, apresentamos uma tabela detalhada contendo a distribuição dos empregos gerados 

(por município e por empreendimento incentivado), bem como os montantes investidos pelas empresas 

incentivadas. 
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continuar gerando empregos a medida em que os trabalhos ainda estão sendo 

realizados. 

 

- Investimentos produtivos 

Nos últimos 12 meses, o total de investimentos por parte das empresas 

incentivadas é de aproximadamente R$ 1,5 bilhão. Os destaques deste ano ficam 

por conta dos incentivos à instalação de uma indústria de pescados, uma fábrica 

de sabões, detergentes e cosméticos, bem como uma indústria de painéis solares 

no município de Nossa Senhora do Socorro. Também merece destaque o incentivo 

à implantação de uma refinaria no município da Barra dos Coqueiros; incentivos à 

instalação de uma indústria alimentícia em São Cristóvão; e incentivos para a 

implantação de duas indústrias de rações em Simão Dias, alavancando a cadeia 

produtiva de alimentos para animais na região. 

 

Ressaltamos que, ao considerarmos o número de empresas incentivadas no 

presente exercício, a Codise atendeu às expectativas do Plano Estratégico 

2019-2022, especificamente à meta para 2019 do indicador “Número de 

empresas incentivadas”. 

 

- Transparência 

Em 2019, com base no Ato Normativo/Codise nº 196/2018, na Instrução 

Normativa n.º 01/SETC/2019, na Resolução/TCE n.º 311/2018 

e nas Orientações Técnicas/TCE n.º 02/2018 e 01/2019, a Assessoria de Controle 

Interno (Ascoi) empreendeu ações visando atender a todos os requisitos de 

transparência acerca das informações da Codise a serem publicadas no seu sítio 

eletrônico, obtendo, com isso, nota 10,0 na avaliação anual feita pelo TCE. 

Além disso, diuturnamente é realizada a verificação de conformidade de atos da 

Companhia em seus mais diversos aspectos, a fim de dar conhecimento aos 

gestores, bem como propor correções quando são verificadas irregularidades. Por 

fim, a Ouvidoria Setorial da Codise vem atendendo, dentro do prazo legal, as 
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demandas de informações, denúncias e/ou sugestões recebidas pelo canal 

eletrônico SE-OUV. 

 

- Regularização fundiária e documental 

Dentre os diversos importantes trabalhos realizados no tocante à regularização 

fundiária e documental, a Codise empreendeu esforços para desmembrar 

diversas áreas pertencentes à Companhia, sempre com o objetivo final de 

promover o desenvolvimento estadual nas respectivas regiões. 

Merecem destaque as seguintes iniciativas: 

- Área do Teatro Tobias Barreto: finalizado o desmembramento da área que fazia 

parte do DIA e criada nova matrícula imobiliária a fim de realizar a transcrição 

para o Estado de Sergipe; 

- Área do Centro de Convenções (CIC): finalizado o desmembramento da área que 

fazia parte do DIA e criada nova matrícula imobiliária; 

- Área da Comunidade do Pantanal: autorizado o desmembramento da área que 

fazia parte do DIA para doação à Prefeitura Municipal de Aracaju, com o objetivo 

de possibilitar a realização de obras de infraestrutura e regularização fundiária; 

- Barra dos Coqueiros: averbação das reservas de áreas para a empresa CEBARRA, 

destinadas à implantação da Termelétrica e início dos procedimentos de 

transferência das matrículas do 11º Ofício de Aracaju para o Cartório de Registro 

Imobiliário de Barra dos Coqueiros, com o objetivo de relembrar as áreas e 

unificar as matrículas em nome da Codise e em nome da empresa adquirente; 

- Centro Empresarial da Rua do Turista em Aracaju: início da regularização da 

área adjacente à que foi regularizada em 2018, para desmembramento da área 

do Estado, remembramento e criação de nova matrícula imobiliária da área 

completa; 

- Área em Neópolis doada pelo Estado: início do processo de regularização e 

transcrição para o nome da Codise. 

 

Vale ressaltar que as iniciativas de regularização fundiária realizadas no 

município da Barra dos Coqueiros e no seu entorno coadunam-se com uma 
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das estratégias do Plano Estratégico do Governo de Sergipe 2019-2022 

(assegurar a implantação e implementação do Complexo Portuário 

Industrial). 

 

- Implantação de novos sistemas informatizados 

Neste ano, a Codise iniciou a implantação do ERP (Sistema de Gestão) Publix, o 

qual automatiza as principais informações e rotinas que fazem parte do dia a dia 

da Companhia, a exemplo de compras, pagamentos, recursos humanos, 

almoxarifado, processos jurídicos, licitações e contratos. Além disso, a Codise 

está desenvolvendo um sistema de protocolo específico, a fim de propiciar o 

atendimento e o acompanhamento mais adequado e célere às demandas, tanto 

de empreendedores como também por parte do público interno. 

 

5- DESTAQUES DAS AÇÕES FINALÍSTICAS (ORÇAMENTÁRIAS) EM 2019 

PROGRAMA TEMÁTICO: 

 

0021 – Desenvolvimento Produtivo, Ciência, Tecnologia e Inovação 

 

Ação 0782 – Implantação de Galpões Industriais 

- Construção (finalização) de galpão industrial no Núcleo Industrial e de Serviços 

do município de Nossa Senhora Aparecida, com investimentos da ordem de R$ 

1 milhão, para atendimento às demandas da Indústria de Calçados West Coast. 

 

Ação 0787 – Implantação de Infraestrutura em Áreas Industriais 

- Implantação de infraestrutura no Núcleo Industrial de Simão Dias, com 

investimentos da ordem de R$ 2,2 milhões (em fase de finalização, com 

previsão de término das obras no início de janeiro/2020); 

- Obras de infraestrutura e construção de uma lagoa de estabilização no Distrito 

Industrial de Propriá, com investimentos superiores a R$ 4 milhões, atendendo 

às demandas das indústrias instaladas e provendo o distrito de um sistema de 

esgotamento sanitário adequado e sustentável. 
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EMPRESAS INCENTIVADAS EM 2019 

ORDEM EMPRESA RAMO DE ATIVIDADE INCENTIVO 
EMPRE
GOS 

INVESTIME
NTO (R$) 

MUNICÍPIO SITUAÇÃO 

1 
REFINARIA NOXIS SERGIPE 

LTDA 

FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS DE REFINO 

DE PETRÓLEO 

FISCAL / 
LOCACIONAL 

121 
1.385.589.4

67,57 

BARRA DOS 
COQUEIRO

S 

EM 
APROVAÇÃ

O 

Subtotal    121 
1.385.589.

467,57 
  

2 
 
 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO BOA 
VISTA EIRELI 

FABRICAÇÃO DE 
FARINHA DE MILHO E 
DERIVADOS (EXCETO 

ÓLEOS) 

FISCAL 15 888.205,00 CARIRA 
OBRA NÃO 
INICIADA 

Subtotal    15 888.205,00   

3 
ANSELMO CORREIA DOS 
SANTOS SERVIÇOS DE 

TERRAPLENAGEM EIRELI 
TERRAPLENAGEM LOCACIONAL 10 479.920,00 

CARMÓPOL
IS 

OBRA NÃO 
INICIADA 

Subtotal    10 479.920,00   

4 
JC INDÚSTRIA E REPARAÇÃO 

DE ARTIGOS MOBILIÁRIOS 
LTDA 

MÓVEIS LOCACIONAL 10 350.188,00 ITABAIANA 
EM 

APROVAÇÃ
O 

5 
ITABAIANA INDÚSTRIA DE 
MOLAS PARA CAMINHÕES 

LTDA 
PEÇAS E ACESSÓRIOS 

FISCAL / 
LOCACIONAL 

10 251.394,00 ITABAIANA 
IMPLANTAD

A 

Subtotal    20 601.582,00   

6 
INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA 

NOSSA SENHORA DA 
CONCEIÇÃO LTDA 

ÁGUAS ENVASADAS FISCAL 20 
2.183.286,6

8 
SÃO 

CRISTÓVÃO 
OBRA NÃO 
INICIADA 

Subtotal    20 
2.183.286,

68 
  

7 
ANTÔNIO SOUZA SERVIÇOS, 
LOCAÇÃO E TRANSPORTE 

LTDA – ME 

RECONDICIONAMENTO 
E RECUPERAÇÃO DE 

MOTORES PARA 
VEÍCULOS 

AUTOMOTORES 

FISCAL / 
LOCACIONAL 

16 459.396,00 SIMÃO DIAS 
IMPLANTAD

A 
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8 
FÁBRICA DE RAÇÕES BOM 

JESUS EIRELI 
ALIMENTOS PARA 

ANIMAIS 
LOCACIONAL 25 290.642,00 SIMÃO DIAS 

OBRA NÃO 
INICIADA 

9 
SERGIPE INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE ESTOFADOS 
LTDA 

MÓVEIS LOCACIONAL 25 306.399,00 SIMÃO DIAS 

OBRA NÃO 
INICIADA 

 
 

10 
EDSON CONCEIÇÃO 

MENDONÇA DOS SANTOS 
ARTEFATOS DE 

CIMENTO 
LOCACIONAL 10 394.943,00 SIMÃO DIAS 

EM 
APROVAÇÃ

O 

11 
DAILY FOOD NUTRIÇÃO 

ANIMAL EIRELI 
ALIMENTOS PARA 

ANIMAIS 
LOCACIONAL 12 

1.671.263,4
4 

SIMÃO DIAS 
EM 

APROVAÇÃ
O 

Subtotal    88 
3.122.643,

44 
  

12 
MAXX INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE PAPEL LTDA 
FABRICAÇÃO DE 

PAPEL HIGIÊNICO 
LOCACIONAL 14 

1.329.983,0
0 

NOSSA 
SENHORA 

DO 
SOCORRO 

IMPLANTAD
A 

13 
FABIO OLIVEIRA DE FREITAS 

EPP 

FABRICAÇÃO DE 
SABÕES, DETERGENTE 

E 
 COSMÉTICOS 

FISCAL / 
LOCACIONAL 

13 
1.681.896,0

0 

NOSSA 
SENHORA 

DO 
SOCORRO 

OBRA NÃO 
INICIADA 

14 
MARI INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE SANEANTES EIRELI 
COMÉRCIO VAREJISTA LOCACIONAL 15 454.996,00 

NOSSA 
SENHORA 

DO 
SOCORRO 

OBRA NÃO 
INICIADA 

15 

TEO SANTANA 
EMPREENDIMENTOS, 

PROPAGANDA E EVENTOS 
LTDA 

ESTRUTURAS 
METÁLICAS 

LOCACIONAL 25 506.158,00 

NOSSA 
SENHORA 

DO 
SOCORRO 

OBRA NÃO 
INICIADA 

16 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES PULMARE 
BORDADOS EIRELI 

CONFECÇÕES LOCACIONAL 13 136.552,00 

NOSSA 
SENHORA 

DO 
SOCORRO 

OBRA NÃO 
INICIADA 
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17 CJC CONFECÇÕES LTDA CONFECÇÕES 
FISCAL / 

LOCACIONAL 
13 592.975,41 

NOSSA 
SENHORA 

DO 
SOCORRO 

OBRA NÃO 
INICIADA 

18 
CARAPITANGA INDÚSTRIA DE 
PESCADOS DO BRASIL LTDA 

CARCINICULTURA FISCAL 19 
9.846.801,0

0 

NOSSA 
SENHORA 

DO 
SOCORRO 

OBRA NÃO 
INICIADA 

19 
ECO FEIRAS 

EMPREENDIMENTOS LTDA 
SERRALHERIA LOCACIONAL 10 199.435,00 

NOSSA 
SENHORA 

DO 
SOCORRO 

OBRA NÃO 
INICIADA 

20 SWAT PAINEIS SOLARES LTDA 
FABRICAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS E 
APARELHOS 

FISCAL / 
LOCACIONAL 

9 
2.855.322,0

0 

NOSSA 
SENHORA 

DO 
SOCORRO 

OBRA NÃO 
INICIADA 

Subtotal    131 
17.604.118

,40 
  

21 
VESTMED INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA 
CONFECÇÃO LOCACIONAL 10 150.730,00 

TOBIAS 
BARRETO 

OBRA NÃO 
INICIADA 

22 
JN INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA 
ARTEFATOS TÊXTEIS LOCACIONAL 11 136.557,31 

TOBIAS 
BARRETO 

EM 
APROVAÇÃ

O 

Subtotal    21 287.287,31   

TOTAL    426 
1.410.756.

510,00 
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INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE – ITPS 
 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO 

 

O Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS) tem como 

atividades principais a execução de serviços tecnológicos especializados, sob a 

forma de ensaios, testes e análises, nas áreas da ciência e da tecnologia, de 

química e microbiologia, pesquisas científicas e tecnológicas, bem como 

atividades de metrologia legal e qualidade, delegadas através Convênio com o 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO). 

 

Atualmente o ITPS dispõe de seis laboratórios, que oferecem diversos tipos de 

ensaios nas áreas de meio ambiente, alimentos, fertilizantes, calcário, água, 

solos, tecido foliar e resíduos industriais. Além disso, os laboratórios de Química 

de Água e o laboratório de Solos e Química Agrícola são acreditados na Norma ISO 

17025 pelo INMETRO, desde 2010. A acreditação representa o reconhecimento 

formal da competência técnica destes dois laboratórios e com isso as suas 

atividades passam a ter aceitação internacional. Ambos integram as Redes de 

Prestação de Serviços Tecnológicos do Sistema Brasileiro de Tecnologia 

(SIBRATEC). O Laboratório de Química de Água está inserido na Rede de 

Monitoramento Ambiental e na Rede Temática de Saneamento e Abastecimento 

de Água e o Laboratório de Solos e Química Agrícola integra a Rede Temática de 

Monitoramento Ambiental. 

 

MISSÃO: “REALIZAR PESQUISAS, SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E INOVAÇÃO COM 

QUALIDADE, EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE”. 

 

     VISÃO: “SER INSTITUTO DE EXCELÊNCIA TECNOLÓGICA NO ESTADO DE SERGIPE 

EM PESQUISAS, SERVIÇOS E INOVAÇÃO”. 
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VALORES: COMPROMETIMENTO, RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL, RESPEITO 

AO CLIENTE, TRABALHO EM EQUIPE, CONDUTA ÉTICA E ENTUSIASMO. 

 

2. RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

2.1. ANÁLISES E ENSAIOS TECNOLÓGICOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Em relação à prestação de serviços tecnológicos, os laboratórios do ITPS 

realizaram no ano de 2019, 12.000 análises*, o que representa um aumento de 

11,44% em relação ao ano de 2018. O gráfico a seguir demonstra o nº total de 

amostras analisadas anualmente no período de 2016 a 2019.       

 

       

     

* (valor estimado).  

Fonte: LABWIN/ITPS 
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2.2. ANÁLISES E ENSAIOS TECNOLÓGICOS – RECEITA EXECUTADA 

 

Em relação à receita executada com a prestação de serviços tecnológicos, os 

laboratórios do ITPS tiveram no ano de 2019 uma receita de R$ 714.703,15*, o 

que representa um aumento de 20,42% em relação ao ano de 2018. O gráfico a 

seguir demonstra a evolução da receita executada com a prestação de serviços 

tecnológicos no período de 2016 a 2019.     

 

                                                                                              

* (valor estimado).  

Fonte: LABWIN/ITPS 

 
2.3. METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL 

 

O ITPS através de delegação do INMETRO integra a Rede Brasileira de Metrologia 

Legal e Qualidade (RBMLQ-I), sendo o órgão responsável pela execução do 

controle metrológico e dos requisitos da Avaliação de Conformidade no Estado de 

Sergipe, tendo como objetivo principal a proteção do consumidor. 

 

Como parte da Rede Brasileira de Metrologia Legal e de Qualidade, o órgão se faz 

presente em todos os municípios do Estado de Sergipe, fazendo verificações de 
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instrumentos, perícia metrológica em produtos pré-medidos e avaliação de 

conformidade para verificação do atendimento aos critérios e normas técnicas. 

O controle metrológico executado pelo ITPS, em todos os municípios do Estado 

de Sergipe, compreende: 

 

2.3.1 - Controle dos Instrumentos de Medição - Inspeção metrológica para 

verificação do correto funcionamento e adequado uso dos instrumentos e 

medidas, que no ano de 2019 totalizou 49.274* verificações periódicas de 

Instrumentos de Medição, o que representa um aumento de 6,34% em relação ao 

planejado. 

 

2.3.2 - Controle das Medidas Materializadas – Perícia metrológica em produtos 

pré-medidos para verificação da correspondência entre a quantidade nominal e a 

quantidade efetiva, que no ano de 2019 totalizou 17.386* exames realizados em 

Produtos Pré-Medidos, o que representa um aumento de 1% em relação ao 

planejado. 

 

2.3.3 - Avaliação de Conformidade - Fiscalização de produtos e serviços para 

identificação do atendimento aos requisitos técnicos da qualidade e da avaliação 

da conformidade regulamentados pelo INMETRO, que no ano de 2019 totalizou 

26.418* ações de fiscalização, o que representa um aumento de 23% em relação 

ao planejado. 

O gráfico a seguir demonstra a evolução dos indicadores das atividades 

metrológicas no período de 2016 a 2019. 
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2.4. PESQUISAS – PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

 

Em 2019, estão sendo desenvolvidos dez projetos de pesquisas e um de extensão. 

Foram apresentados três trabalhos em eventos regionais e nacionais; um artigo 

foi aceito para publicação em revista científica internacional, e dois trabalhos 

foram publicados em revistas científicas. Além disso, um capítulo de livro foi 

publicado.  
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2.4.1. Projetos de pesquisa e de extensão realizados e em andamento: 

TÍTULO 
COORDENADOR / INSTITUIÇÕES 

ENVOLVIDAS 

 
Avaliação de compostos bioativos da 
Dalbergia ecastaphyllum da região do baixo 
São Francisco, baseando-se no perfil 
fitoquímico, suas variações sazonais e relação 
com atividade antimicrobiana. 

 

Coordenadora: Lucyana Santos de 
Mendonça Melo 

Supervisora: Rejane Andrade Batista 

(ITPS/FAPITEC) 

Bolsa de DTR – POSDOC 

 
Desenvolvimento e aplicação do método 
QuEChERS na análise de resíduos de 
agrotóxicos e seus efeitos nos ecossistemas 
aquáticos. 

 

Coordenadora: Danielle Barros 
Santos 

Supervisora: Andrea Gonçalves 
Bueno de Freitas 

(ITPS/FAPITEC) 

Bolsa de DTR – POSDOC 

 
Estudo fitoquímico de Dalbergia 
ecastaphyllum da região do baixo São 
Francisco. 

 
Bolsista: Mariane Santos Cardoso - 
PIBIC 
Orientadora: Lucyana Santos de 
Mendonça Melo 
Coorientadora: Rejane Andrade 
Batista 
(ITPS/FAPITEC) 

 
Aplicação do método Quechers na análise de 
resíduos de agrotóxicos em alimentos. 

 
Bolsista: Thereza Cristina Fraga 
Pimentel – PIBIC 
Orientadora: Danielle Barros Santos 
Coorientadora: Andrea Gonçalves 

Bueno de Freitas 

(ITPS/FAPITEC) 

 
Desenvolvimento de bebida funcional a partir 
de compostos bioativos isolados da Dalbergia 
ecastaphyllum da região do baixo São 
Francisco. 

 
Bolsista: Érica Faria Santos - PIBITI 
Orientadora: Rejane Andrade 
Batista 
Coorientadora: Lucyana Santos de 
Mendonça Melo 
(ITPS/FAPITEC) 
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Atualização e extensão do Sistema de Gestão 
da Qualidade Laboratorial do ITPS – 
Certificação ISSO/IEC 17025:2017. 

 
Bolsista: Lucas Ferreira da Silva 
Santos – PIBITI 
Orientadora: Rejane Andrade 
Batista 
Coorientadora: Tâmara Karoline 
(ITPS/CNPq) 

 
Implantação do Plano de Gerenciamento dos 
Resíduos Químicos no Laboratório de Química 
de água do ITPS. 

 
Bolsista: Savana Mara Ferreira Silva 
– PIBITI 
Orientadora: Rejane Andrade 
Batista 
Coorientadora: Tâmara Karoline 
Fontes 
(ITPS/CNPq) 

Desenvolvimento de hidrogéis partir de 
resíduos agroindustriais. 

Bolsista: Kaiany Dina Amorim 
Ferreira – PIBITI 
Orientadora: Rejane Andrade 
Batista 
Coorientadora: Lucyana Santos de 
Mendonça Melo 
(ITPS/FAPITEC) 

Uso de agar como agente catalisador para 
compostagem de adubos orgânicos. 

 
Bolsista: Cleciana do Rosário Santos 
– PIBITI 
Orientadora: Rejane Andrade 
Batista 
Coorientadora: Anairam Piedade de 
Souza Melo 
(ITPS/CNPq) 

Influência do tratamento térmico brando na 
preservação de compostos bioativos bebidas 
tipo Smoothie de frutas tropicais amarelas. 

Bolsista: Carolina Natalie Fontes 
Arôxa 
Orientadora: Lilia Calheiros de 
Oliveira Baretto (UFS) 
Coorientadora: Ana Virginia Dantas 
Figueiredo (ITPS) 
(ITPS/UFS) 

Mãos à Horta: Produza e Preserve 
Projeto de extensão 
 

- Rivaldo Cordeiro Santos 
- Anairam Piedade de Souza Melo 
- Edjane Matos de Abreu 
- Guilherme Santana de Souza 
- Sandra Santos Moura 
- Francielly Vieira Santos 
- José Victor de Jesus Santos Leite 
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- Thomas Vitor Reis Teixeira  
- Rute Katiane Guimarães da Silva  
- Cínthia Kayane da Silva 
(ITPS/ Escola Centro de Excelência 
Professora Maria Ivanda de Carvalho 
Nascimento) 

 

2.4.2. Trabalhos apresentados: 

EVENTO TRABALHO APRESENTADO / INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS 

 X Simpósio Brasileiro de 
Engenharia Ambiental - 
SBEA 
08 a 11 de outubro de 
2019 
Recife - PE. 

“Influência da variação sazonal na concentração foliar 
de manganês em Dalbergia ecastaphyllum”. 
Mariane Santos Cardoso, Thereza Cristina Fraga 
Pimentel, Lucyana Santos de Mendonça Melo. 
ITPS/ITPS 

 XIII Escola de Verão em 
Educação Química 
(EVEQUIM) e XI Encontro 
Estadual de Química 
(ENESQUIM). 
22 a 24 de maio de 
2019. 
Itabaiana/SE 

Estudo de caso sobre o ensino-aprendizagem de 
química mediado em língua brasileira de sinais”. 
 Brenda Santos e Edivaldo da Silva Costa  
Tipo de apresentação: Oral  
(ITPS/UFS) 
 

VIII Encontro Regional 
de Química da SBQ-NE e 
X Encontro Estadual de 
Química  
26 a 28 de setembro de 
2018 na Universidade 
Federal de Sergipe, 
Campus Prof. Alberto 
Carvalho, Itabaiana-SE. 
 

“Avaliação sobre a razão de adsorção de sódio (RAS) 
das águas de reservatórios no município de Nossa 
Senhora da Glória/SE”. 
 Cleciana do Rosário Santos, Bia Catarine Brum Azevedo, 
Anairam Piedade de Souza Melo, Silvânio Silvério Lopes 
da Costa, Simone Lessa. 
Tipo de apresentação: Pôster  
(ITPS/UFS) 
(Este trabalho foi apresentado no ano de 2018, porém 
não consta no relatório do referido ano). 

 

2.4.3 Artigo aceito para publicação em revista científica internacional: 

Begoña Giménez; Cassina López; Giovana Anceski Bataglion; Jose Luis Paz Jara; 

Edivaldo Ferreira Pacheco Filho; Lucyana Santos de Mendonça Melo; Juliana 

Cordeiro Cardoso; Marcos N Eberlin; Alexandra Christine Helena Frankland 
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Sawaya. Variation of the phytoestrogen composition of red propolis throughout 

the year. Journal Apicultural Research. Manuscript Number: TJAR-2018-0002R2. 

Revista Internacional.  

 

2.4.4. Trabalhos publicados em revistas científicas: 

LEÃO, K.M.M.; REIS, L.V.C. ; SPERANZA, P ; RODRIGUES, A.P. ; RIBEIRO, A.P.B. ; 

MACEDO, J.A. ; MACEDO, G.A.  Physicochemical characterization and 

antimicrobial activity in novel systems containing buriti oil and structured 

lipids nanoemulsions. BIOTECHNOLOGY  REPORTS, v. 24, p. e00365, 2019. 

SPERANZA, P. ; LEÃO, K. M.M. ; NARCISO GOMES, T. S. ; REIS, L. V.C. ; 

RODRIGUES, A. P. ; ALVES MACEDO, J. ; RIBEIRO, A. P.B. ; ALVES MACEDO, G. 

Improving the chemical properties of Buriti oil (Mauritia flexuosa L.) by 

enzymatic interesterification. GRASAS Y ACEITES , v. 69, p. 282, 2018. (Este 

trabalho foi publicado no ano de 2018, porém não consta no relatório do referido 

ano).  

 

2.4.5 Capítulo de livro publicado  

Capítulo 8 - Utilização do índice de qualidade de água de reservatório – IQAR 

para avaliação da qualidade da água dos reservatórios Algodoeiro e Glória 

Anairam Piedade de Souza Melo; Helenice Leite Garcia; Maria Caroline Silva 

Mendonça; Valdelice Leite Barreto; Carlos Alexandre Borges Garcia. 

DOI 10.22533/at.ed.2541909018 (2018) (Este capítulo foi publicado no ano de 

2018, porém não consta no relatório do referido ano). 

 

3. NOVOS INVESTIMENTOS 

O planejamento para 2020 inclui: 

● A criação da carreira de pesquisador; 

● O aumento do escopo de Acreditação do Laboratório de Química de Água e do 

Laboratório de Solos pela norma NBR ISO/IEC 17025 pelo INMETRO;  

http://lattes.cnpq.br/8008532744109414
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● Implantação do projeto para Avaliar continuamente os níveis de resíduos de 

agrotóxicos nos alimentos, fortalecer a capacidade do Estado em atender a 

segurança do trabalhador rural e a alimentar, e evitar possíveis danos à saúde 

da população. 

● O credenciamento do Laboratório de Bromatologia junto ao Ministério da 

Agricultura; 

● A continuidade do monitoramento dos rios estaduais, Convênio ITPS/SEMARH; 

● A entrada em operação do Laboratório de Química Orgânica, com a 

disponibilização de análises de agrotóxicos em água e alimentos e análises de 

biodiesel; 

● A consolidação do SIBRATEC/Extensão Tecnológica para realizar o atendimento 

tecnológico às MPE´s dos ramos de petróleo e gás, confecção e alimentos em 

Sergipe;  

● Estruturação dos laboratórios com recursos do Fundo Estadual de Ciência e 

Tecnologia; 

● A Digitalização do acervo do Centro de Memória e do Arquivo documental do 

ITPS. 

● A Reforma e Ampliação das Instalações Elétricas do Instituto. 

● A Execução dos Serviços de Instalações de Combate a Incêndio e SPDA no 

prédio do ITPS. 

● Assim, para que efetivamente o ITPS cumpra a sua missão, tem como desafio o 

fortalecimento das parcerias e a inserção de pesquisadores no seu quadro de 

pessoal, a fim de dar suporte às novas demandas do estado, prover de soluções 

tecnológicas o sistema produtivo, e ampliar a captação de recursos das 

instituições de fomento, visando o desenvolvimento econômico do estado de 

Sergipe. 
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 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE – JUCESE 

 

1 – ESTRUTURA DO RELATÓRIO 

 

1.1 - DADOS 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE  

UG: 192011  

Gestor: Marco Antônio Pinho de Freitas 

Rua Propriá, 315, Centro, Aracaju/SE  

Fone: (79) 3234-4100  

 

1.2 – VINCULAÇÃO  

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia 

(SEDETEC).  

1.3 - MISSÃO E VISÃO DA JUCESE  

Missão 

Promover o desenvolvimento do Estado através de uma política de qualidade na 

execução dos atos de Registros Públicos de Empresas Mercantis e Atividades 

Afins, disponibilizando todos os recursos Humanos e Tecnológicos necessários 

para consolidar dados, arquivar e assegurar o cumprimento da legislação vigente, 

sempre visando o crescimento institucional e a real satisfação dos interesses da 

sociedade. 

Visão 

A JUCESE, alinhada às políticas públicas de desenvolvimento econômico, 

desburocratização e incentivo ao empreendedorismo, tem como principal 

objetivo atingir a excelência nos serviços prestados. 



 
 

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

 

 

72 

 

 

1.4 - RESULTADOS ALCANÇADOS 

- JUCESE 100% DIGITAL: com o objetivo de desburocratizar procedimentos e 

agilizar a tramitação de documentos, a Jucese, seguindo um cronograma de 

implantação, passou a oferecer a prestação de serviço de registro empresarial 

100% pela internet, com assinatura digital, segurança jurídica e confiabilidade, 

garantindo maior acessibilidade do empresário aos serviços da Junta Comercial.  

- ABERTURA DE EMPRESAS EM ATÉ UM DIA E 14 (QUATORZE) HORAS: fruto do 

trabalho desenvolvido pela Jucese, visando desburocratizar o ambiente de 

negócios, em Sergipe já é possível abrir totalmente uma empresa, com os 

devidos registros e licenças dos órgãos públicos competentes, em até um dia e 14 

(quatorze) horas, através do Portal de Serviços Agiliza Sergipe, interface da Rede 

Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e 

Negócios (REDESIM). No mais, Sergipe está entre os primeiros colocados, entre 

todos os Estados do Brasil, no Ranking de Qualidade da Redesim, elaborado pela 

Receita Federal do Brasil, que leva em consideração o percentual de integração 

dos órgãos públicos envolvidos no registro e licenciamento de empresas; e a 

quantidade de aberturas de empresas realizadas em cada estado brasileiro em 

até três dias. 

 - CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS E PARCEIROS: zelosa em manter os usuários 

atualizados e esclarecidos sobre a Junta 100% Digital, a Jucese com o apoio do 

Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRCSE) realizou nove palestras 

com o tema: “Registro Empresarial: sistema Agiliza 100% digital”. As palestras 

aconteceram nos municípios de Aracaju, Tobias Barreto, Itabaiana, Estância, 

Lagarto, Nossa Senhora das Dores e Propriá. 

- AUMENTO NO NÚMERO DE CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS: Em 2019, até o dia 

31 de outubro do corrente ano, 15.292 (quinze mil duzentos e noventa e dois) 

processos foram registrados na Junta Comercial, sendo que 4.023 (quatro mil e 

vinte e três) de constituição; 8.566 (oito mil, quinhentos e sessenta e seis) de 

alteração; e 2.703 (dois mil setecentos e três) de baixa; sobressaindo-se mais 
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uma vez o aumento no número de negócios constituídos, que teve um acréscimo 

de 11% em comparação ao ano de 2018. 

- SIMPLIFICAÇÃO DA EMISSÃO DE CERTIDÕES EMPRESARIAIS: O número de 

solicitações e obtenções de certidões empresariais aumentou, de sobremaneira, 

em 2019. De janeiro a outubro do corrente ano, ao todo 11.248 certidões foram 

emitidas, sendo que 6.623 (seis mil, seiscentos e vinte e três) são do tipo 

Simplificada; 3.683 (três mil, seiscentos e oitenta e três) do tipo Inteiro Teor; e 

942 (novecentas e quarenta e duas) do tipo Específica.  

- REDE DE ATENDIMENTO: A Jucese a fim de atender melhor os usuários na 

prestação de serviços mercantis mantém dez Escritórios Regionais nos municípios 

de Lagarto, Propriá, Nossa Senhora Das Dores, Itabaiana, Carmópolis, Tobias 

Barreto, Capela, Estância, Nossa Senhora Da Glória e Itabaianinha.  

- SITE ATUALIZADO: Sempre realizando investimentos estruturais e tecnológicos 

com o objetivo de promover mais segurança, praticidade e agilidade aos 

usuários, a Jucese atualiza constantemente o seu site - www.jucese.se.gov.br – 

propiciando maior navegabilidade, links e conteúdos facilmente acessíveis e 

claros, principalmente no que tange a Transparência de acordo com a Lei de 

Acesso à Informação – Lei nº 12.527/2011. 

- RECADASTRAMENTO DOS LEILOEIROS: A Jucese efetuou o recadastramento 

anual dos leiloeiros – responsáveis pela condução de leilões em Sergipe - com a 

finalidade de averiguar se estes profissionais obedecem aos requisitos legais para 

exercício da atividade da leiloaria. 

1.5 - PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS EM 2019 

Proporcionar ao cidadão sergipano um ambiente de negócios favorável, sem 

burocracias e com a máxima agilidade possível é uma das principais metas do 

Governo do Estado, através da Jucese , autarquia vinculada à Secretaria de 

Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de 
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Sergipe - SEDETEC, responsável pelo registro público de empresas em Sergipe, 

com 122 anos de existência e de história.  

A meta de tornar o ambiente de negócios sergipano eficiente para os 

empresários, com certeza, vem sendo atingida. Tanto que Sergipe ocupa hoje a 

primeira colocação entre todos os Estados do País com o menor tempo para se 

abrir uma empresa na Junta Comercial: a média é de um dia e 14 (quatorze) 

horas, sendo que 89% dos negócios são constituídos em até três dias. Quem 

aponta esses dados é o Ranking de Qualidade da Redesim, produzido pela Receita 

Federal do Brasil e divulgado neste ano de 2019.  

Responsável pela coordenadoria estadual do Portal de Serviços Agiliza Sergipe 

(www.agiliza.se.gov.br) - interface do projeto Rede Nacional para a 

Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim) -, a 

Jucese no ano de 2019 deu continuidade a integração dos órgãos públicos 

envolvidos nos processos de abertura, alteração e baixa de empresas no portal, 

com o objetivo de desburocratizar ainda mais o ambiente de negócios e gerar 

economia aos empresários sergipanos.  

ADEMA  

Em janeiro de 2019, a Jucese integrou mais um importante órgão público ao 

Portal Agiliza Sergipe: a Administração Estadual do Meio Ambiente (ADEMA), 

simplificando, de sobremaneira, a obtenção da Dispensa de Licenciamento 

Ambiental (DLA) por parte das empresas que possuem no seu hall de serviços 

atividade econômica de baixo impacto ambiental.  

Ao todo, 61 atividades econômicas de baixo impacto ambiental foram 

beneficiadas com a integração da ADEMA no Portal Agiliza Sergipe. Com a ação, 

os empresários começaram a obter a DLA de uma empresa em questão de 

minutos e de forma online – eliminando a obrigação do se deslocar pessoalmente 

à ADEMA para solicitar o documento – e, sobretudo, gratuitamente. Antes, o 

processo de obtenção da DLA durava até 60 dias e era concedido mediante o 

pagamento de uma taxa de R$ 206,85.  

http://www.agiliza.se.gov.br/
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CARTÓRIOS 

Em 2019, a Jucese também oficializou parceria com a Associação dos Notários e 

Registradores do Estado (ANOREG/SE), com o objetivo de em médio prazo 

integrar no Portal Agiliza Sergipe os cartórios sergipanos e assim facilitar a 

abertura de sociedades simples, associações sem fins lucrativos, organizações 

religiosas, condomínios, partidos políticos, entre outros tipos jurídicos de 

empresas, que são registrados especificamente em cartórios.  

A Jucese busca sempre implementar ações com a intenção de reunir no Agiliza 

Sergipe o maior número possível de órgãos públicos partícipes dos processos de 

registro e licenciamento de empresas, tanto que, atualmente, praticamente 

todos já estão integrados ao portal: a própria Jucese, Receita Federal do Brasil, 

Administração Estadual do Meio Ambiente (ADEMA), Secretaria de Estado da 

Fazenda (SEFAZ), Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE), Ordem dos 

Advogados do Brasil – Seccional Sergipe, Vigilância Sanitária Estadual e 61 

Prefeituras Municipais do Estado (Setor de Tributos e Vigilância Sanitária). 

JUCESE 100% DIGITAL  

Mesmo tendo o menor tempo do Brasil para se abrir uma empresa na Junta 

Comercial, a Jucese não mede esforços para aperfeiçoar ainda mais seus serviços 

de registro empresarial. Prova disso foi a implantação do projeto “Jucese 100% 

Digital” no ano de 2019, que tornou a abertura, alteração ou baixa de empresa 

ainda mais célere e dinâmica.  

O projeto “Jucese 100% Digital” consiste na prestação dos serviços de registro de 

empresas - abertura, alteração e baixa - exclusivamente pela internet, através 

do Portal Agiliza Sergipe, com a agilidade, a confiabilidade e a segurança da 

certificação digital (assinatura do empresário por meio de certificado e-CPF) e, 

desta forma, extinguindo-se totalmente a entrada física de processos na sede e 

nos Escritórios Regionais da autarquia.  
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Com o “Jucese 100% Digital”, os serviços de registro de empresas ficam 

disponíveis 24 horas por dia, sete dias por semana, não sendo necessário 

apresentar pessoalmente no setor de protocolo da Junta Comercial documentos 

impressos, como capa do processo, contrato social, Documento Básico de Entrada 

(DBE), cópia autenticada de documento de identificação do empresário, 

reconhecimento de assinatura em cartório ou comprovante de taxa. Fora que de 

qualquer lugar do Brasil ou do mundo, o empresário assina e envia digitalmente a 

documentação necessária. 

O “Jucese 100% Digital” também proporcionou, de sobremaneira, economia às 

empresas. Graças ao projeto, agora é possível enviar livros contábeis no formato 

unicamente digital, eliminando a necessidade de imprimir volumes e mais 

volumes de folhas, o que antes acarretava gastos financeiros com impressão e 

encadernação. A depender do segmento da empresa e do porte, o custo de um 

volume de um livro contábil físico pode chegar a R$ 50,00. 

PALESTRAS SOBRE JUCESE 100% DIGITAL 

Toda novidade, mudança de procedimentos e serviços gera, por certo tempo, 

dúvidas entre os cidadãos. Afinal de contas, sair de algo que está habituado para 

enfrentar o novo pode ser desafiador. Ciente disso, a Jucese, em parceria com o 

Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRCSE), Prefeituras Municipais e 

entidades ligadas à classe empresarial, promoveu, ao todo, nove edições da 

palestra “Registro Empresarial: sistema Agiliza 100% digital”, em sete municípios 

de Sergipe: três edições em Aracaju; uma edição em Tobias Barreto; uma edição 

em Itabaiana; uma edição em Estância, uma edição em Lagarto; uma edição em 

Nossa Senhora das Dores; e uma edição em Propriá.  

 

No total, 873 vagas foram disponibilizadas pela Jucese aos usuários da instituição 

- em sua maioria, profissionais de contabilidade. Na palestra, além de saber o 

passo a passo para se abrir, alterar ou fechar uma empresa no formato 100% 
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digital, os participantes tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre o 

tema, bem como outras relacionadas ao Portal Agiliza Sergipe. 

LEI DA LIBERDADE ECONÔMICA  

A Lei da Liberdade Econômica - Lei Nº 13.874/2019 -, sancionada pelo Governo 

Federal no ano de 2019, também trouxe uma gama de benefícios às empresas, 

oferecendo ainda mais economia de tempo e dinheiro para aquele que desejam 

empreender, bem como para aqueles que já empreendem em Sergipe.  

Com a Lei da Liberdade Econômica, o registro dos atos de constituição, alteração 

ou baixa de empresas do tipo jurídico Empresário Individual, Empresa Individual 

de Responsabilidade Limitada (EIRELI), Sociedade Limitada e Cooperativa 

passaram a ser realizados de forma automática. Ou seja, a aprovação e a 

liberação do contrato social e do CNPJ da empresa ocorrem agora em questão de 

segundos, após o usuário ter dado entrada do processo na Jucese por meio da 

internet.  

A Lei da Liberdade Econômica também proporcionou aos empresários a isenção 

do pagamento de taxa para o fechamento de empresas do tipo jurídico 

Empresário Individual, EIRELI e Sociedade Limitada, que abrange a maioria dos 

negócios registrados na Junta Comercial. 

BALANÇO DO REGISTRO DE EMPRESAS 

Com todas as ações implantadas de estímulo a melhoria do ambiente de 

negócios, a Jucese registrou no ano de 2019 um aumento de 11% no número de 

empresas abertas no Estado, em comparação a 2018, indo totalmente na 

contramão da crise econômica que atinge Sergipe e o Brasil nos últimos anos. Ao 

todo, levando em consideração dados de janeiro até o final do mês de outubro, 

4.023 (quatro mil e vinte e três) empresas foram constituídas no território 

sergipano, ou seja, 356 (trezentos e cinquenta e seis) a mais que o ano passado.  
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A baixa de empresas em Sergipe também apresentou números bastante positivos. 

Após três anos seguidos de alta, em 2019 - de janeiro a outubro -, 2.703 (dois mil 

setecentos e três) empresas foram fechadas. Isso equivale a uma diminuição de 

7% em comparação a 2018, quando 2.897 (dois mil oitocentos e noventa e sete) 

negócios foram encerrados na Junta Comercial.  

CANCELAMENTO DE EMPRESAS 

Além de se preocupar em gerar facilidades aos empresários, a Jucese no ano de 

2019 se preocupou em conferir maior segurança jurídica ao registro empresarial, 

realizando o processo de cancelamento do registro empresarial de mais de 14 mil 

empresas, que há mais de dez anos não apresentavam nenhum tipo de 

arquivamento de ato, decorrente da atividade empresarial, ou não informaram à 

Junta Comercial a suspensão de suas atividades.  

Com o procedimento de cancelamento, a Jucese automaticamente realizou a 

atualização do seu banco de dados e, assim, descartou dele empresas em 

situação de irregularidade, disponibilizando a sociedade, realmente, dados reais 

sobre o quantitativo de negócios ativos em Sergipe.  

1.6 – AÇÕES DESENVOLVIDAS POR PROGRAMA DURANTE A GESTÃO 2019 

PROGRAMA DE GOVERNO 0039: Gestão e Manutenção do Desenvolvimento 

Econômico e da Ciência e Tecnologia. 

Objetivo: Assegurar o adequado funcionamento do órgão e suas entidades 

vinculadas, mediante o provimento de recursos humanos, materiais e outros 

necessários a sua gestão. 

Diretrizes Estratégicas de Governo Associadas: Desenvolvimento Econômico. 

Público-Alvo: Empreendedores e Administração Pública 

– AÇÃO: 1152 - Manutenção Das Atividades Administrativas e Financeiras da 

Jucese. 
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Objetivo: Manter condições favoráveis ao bom desempenho das atividades 

administrativas e financeiras da Jucese. 

 

Resumo: A ação tem como finalidade assegurar o estabelecimento e implantação 

de ações estratégicas voltadas para a promoção do desenvolvimento econômico. 

Pagamentos para a manutenção do órgão, tais como: água, energia, telefone, 

modem, correios, contratos de mão de obra e compras de material de consumo 

expediente e material permanente. A ação teve um valor previsto de R$ 

1.158.000,00 (um milhão, cento e cinquenta e oito mil reais), sendo liquidadas 

despesas no montante de R$ 851.488,56 (oitocentos e cinquenta e um mil, 

quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), o valor pago R$ 

851.488,56 (oitocentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais 

e cinquenta e seis centavos) da execução do crédito autorizado. 

– AÇÃO: 1153 - Pagamento de Pessoal Ativo. 

Objetivo: Suprir a folha de pagamento da instituição. 

Resumo: O pagamento de pessoal ativo assegura o estabelecimento e 

implantação de ações estratégicas voltadas para a promoção do desenvolvimento 

econômico. A ação teve um valor previsto de R$ 1.584.000,00 (um milhão e 

quinhentos e oitenta e quatro mil reais), sendo liquidadas despesas no montante 

de R$ 1.373.532,46 (um milhão, trezentos e setenta e três mil, quinhentos e 

trinta e dois reais e quarenta e seis centavos), o valor pago R$ 1.373.532,46 (um 

milhão, trezentos e setenta e três mil, quinhentos e trinta e dois reais e 

quarenta e seis centavos) da execução do crédito autorizado. 

– AÇÃO: 2250 - Gestão da Tecnológica de Informação da Jucese. 

Objetivo: Criar ferramentas e facilidades para o acesso ao registro mercantil 

sergipano. 

Resumo: Esta ação possibilita ações e investimentos, no âmbito externo, em 

tecnologia da informação e comunicação, com a atualização de sistemas de 
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computador (softwares), renovação do parque tecnológico da Jucese. A ação 

teve um valor previsto de R$ 606.000,00 (seiscentos e seis mil reais), sendo 

liquidadas despesas no montante de R$ 494.126,90 (quatrocentos e noventa e 

quatro mil, cento e vinte e seis reais e noventa centavos), o valor pago R$ 

494.126,90 (quatrocentos e noventa e quatro mil, cento e vinte e seis reais e 

noventa centavos) da execução do crédito autorizado. 

– AÇÃO: 2277 - Propaganda Institucional. 

Objetivo: Dar conhecimento à sociedade sergipana, especialmente aos usuários 

da Jucese (empresários, contadores, advogados, etc.) das atividades e novidades 

ligadas ao registro mercantil. 

Resumo: A propaganda institucional é o meio utilizado para manter a sociedade 

informada sobre das ações e atividades da Jucese. A ação teve um valor previsto 

de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), sendo liquidadas despesas no 

montante de R$ 85.383,15 (oitenta e cinco mil, trezentos e oitenta e três reais e 

quinze centavos), o valor pago R$ 85.383,15 (oitenta e cinco mil, trezentos e 

oitenta e três reais e quinze centavos) da execução do crédito autorizado. 

PROGRAMA DE GOVERNO 0021: Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Inovação. 

Objetivo: 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. 

Diretrizes Estratégicas de Governo Associadas: Modernização e Transparências da 

Gestão Pública. Buscando a redução das referidas despesas e a garantia de maior 

segurança aos usuários da Jucese foram feitos investimentos para melhoria da 

estrutura física. 

Público-Alvo: Administração Pública Estadual e Usuários 
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– AÇÃO: 2167 - Implantação da REDESIM no Estado de Sergipe. 

Objetivo: Implantação e implementação da REDESIM no Estado de Sergipe 

elevando a Jucese à condição de integradora local do registro mercantil no 

processo que envolve Prefeituras, Estado e Receita Federal e órgão 

fiscalizadores, fazendo com que ele propicie à classe empresarial facilidades e 

celeridade, principalmente na abertura de novos negócios, propulsores do nosso 

desenvolvimento econômico. 

Resumo: A implantação da REDESIM no Estado de Sergipe tem a finalidade de 

Unificar o Registro Mercantil, de modo a facilitar abertura, transformação e a 

extinção de empresas no Estado de Sergipe. A ação teve um valor previsto de R$ 

752.000,00 (setecentos e cinquenta e dois mil reais), sendo liquidadas despesas 

no montante de R$ 608.666,51 (seiscentos e oito mil, seiscentos e sessenta e seis 

reais e cinquenta e um centavo), o valor pago R$ 608.666,51 (seiscentos e oito 

mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos) da execução do 

crédito autorizado. 

 

1.7 - NOVOS INVESTIMENTOS 

Com o objetivo de promover, cada dia mais, a desburocratização do ambiente de 

negócios no Estado e o impulsionamento da economia sergipana, a Jucese 

manterá em 2020 a política de integração dos órgãos públicos envolvidos no 

registro e no licenciamento de empresas na REDESIM, por meio do Portal de 

Serviços Agiliza Sergipe, além de investir na manutenção do projeto, prezando, 

desta forma, pela qualidade do funcionamento dos serviços prestados aos 

cidadãos sergipanos. Não obstante, em 2020, a Jucese continuará efetuando 

investimentos estruturais e tecnológicos internos com o intuito de garantir maior 

segurança e praticidade aos usuários da autarquia. 
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JUCESE INTEGRA ADEMA NO PORTAL AGILIZA SERGIPE 
 
 

 
 



 
 

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

 

 

83 

 

 

 
 

PALESTRAS REGISTRO EMPRESARIAL  
ARACAJU, ESTÂNCIA, LAGARTO, ITABAIANA E PROPRIÁ  
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SERGIPE GÁS S.A. – SERGAS 

1 - IDENTIFICAÇÃO 
Empresa 
Sergipe Gás S/A – SERGAS 
 
Gestor Responsável 
Valmor Barbosa Bezerra 
Diretor Presidente 
 
Período do Relatório de Atividades 
Janeiro/2019 a Outubro/2019 
 
 
2 - IDENTIDADE ESTRATÉGICA 
 
Missão 
 
Distribuir Gás Natural canalizado, com eficiência, segurança e rentabilidade, 
atendendo às necessidades dos clientes e contribuindo para o desenvolvimento 
sustentável do Estado de Sergipe. 
 
Visão 
 
Ampliar a distribuição de Gás Natural, sendo reconhecida pela excelência na 
prestação de serviços e nas suas práticas de gestão, assegurando a 
sustentabilidade do negócio. 
 
Valores 
 
Comprometimento, Ética, Gestão, Orientação para o Mercado, Resultado e 
Segurança. 
 
Projetos Estratégicos 
● Implantação FAFEN 
● Expansão e Saturação da Rede 
● Implantação do GGAS 
● Redução de Gastos - OPEX 
● Redução do tempo de Latência 
● Atendimento ao Cronograma de Gestão por Processos – Monitoria FDC 
● Treinamento e Desenvolvimento 
● Busca de Novos Supridores de Gás Natural 
● Criação da Cultura de Geração Distribuída 
● Implantação do Processo de Benchmarking 
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3 - RESULTADOS ALCANÇADOS 
 
Indicador 
Consumo Específico de Volume do Segmento Comercial 
Unidade de medida: m³/per capta 
Acumulado (Outubro/2019): 113,7% 
 
Indicador 
Consumo Específico de Volume do Segmento Residencial 
Unidade de medida: m³/per capta 
Acumulado (Outubro/2019): 101,2% 
 
Indicador 
Rede Implantada x Planejada (km) 
Unidade de medida: km 
Acumulado (Outubro/2019): 78,7% 
 
Indicador 
Ligação de clientes (Número de Unidades) 
Unidade de medida: Unidades 
Acumulado (Outubro/2019): 60,9% 
 
Indicador 
Tempo de Interrupção do Fornecimento de GN em Manutenções Corretivas 
Unidade de medida: Horas 
Acumulado (Outubro/2019): 101,1% 
 
 
 
4 - PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS EM 2019 
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INVESTIMENTO 
Orçado Orçamento 

Agosto Acumulado 

Total -46% -19% 

 
 
Relatório Setembro 2019 
 

 
 
 
Número Atual de Clientes 
 
Industriais: 47 
Postos: 32 
Geração e Cogeração de Energia: 9 
Comerciais: 231 
Residenciais: 30.155 
Gás Natural Comprimido: 1 
 
Total de Clientes: 30.475 
 
Decretos Estaduais Nº 40.401/19 E Nº 40.402/19 
 
Com os Decretos Estaduais isentando e/ou reduzindo o ICMS em alguns 
segmentos, que estão inseridos no Programa Sergipano de Desenvolvimento 
Industrial (PSDI, a tarifa reduziu em média da seguinte forma: 
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Isenção e Diferimento do ICMS: Redução em média de 20% na Tarifa, sendo 18% 
referentes ao ICMS e 1,83% referentes ao PIS/COFINS. 
 
GNV 
 
Frota de Veículos de Sergipe: 403.334 veículos 
Carros Convertidos Para o GNV: 21.441 carros 
Representatividade: 5,32% 
 
5 - NOVOS INVESTIMENTOS 
 
 
Novos Municípios Com Rede de Distribuição De Gás 
 

Mês/Ano Linha de base Mês/Ano final Meta 

Dezembro/2018 7 Dezembro/2022 08 Novos Municípios 

Definição 

    Rede de Distribuição De Gás implantada nos Municípios de Itabaiana, 
Lagarto, Nossa Senhora da Glória, Própria, Areia Branca, Canindé do 
São Francisco, Simão Dias e Carira, com volume de mais 25.000 
m3/dia de GNL. 

 

Numerador 
Total de Novos Municípios Com Rede de Distribuição de Gás 
Implantada em um ano. 

Denominador - 

Fontes Relatório de Gestão Estratégica da SERGÁS 

Frequência SEMESTRAL 

Responsável  SEDETEC - SERGÁS 

 
Memória de cálculo: Somatório de Novos Municípios Com Rede de Gás 
Implantada em um ano. 

Objetivo específico: Assegurar a ampliação da Rede de Gás através da inclusão 
de novos municípios no interior do estado de Sergipe. 

 

Aracaju, 06 de dezembro de 2019. 

 

José Augusto Pereira de Carvalho 
Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e 

Tecnologia 
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