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Nome/Razão Social:

Sociedade de Estudos Múltiplos, Ecológica e de Artes - Sociedade Semear

Ano Referência:
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Retificadora
Tipo Relatório:
Identificação
Nome/Razão Social:Sociedade de Estudos Múltiplos, Ecológica e de Artes - Sociedade Semear
CNPJ:04.816.878/0001-50
Nome Fantasia:Sociedade Semear
Endereço:Rua Vila Cristina 148 Grageru
Cidade:AracajuUF:SECEP:49015
Telefone:079 - 31245800Telefone 2:079 - 99004777Fax:079 - 31245800
E-mail Entidade:sociedadesemear@infonet.com.brSítio Eletrônico:sociedadesemear.org.br
Natureza Jurídica:Associação
Tipo de Estabelecimento
A Sede da Entidade é:Comodato
Estatuto / Diretoria
Documento Legal de Registro (Estatuto)
UF:SEMunicípio:Aracaju
Cartório:OFÍCIO DO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
Data do Registro:16/12/2001Livro/Folha:A-35 fls. 195
Número do Registro/Matrícula:24521
Composição da Atual Diretoria Estatutária
Houve Alterações na Diretoria no Exercício Anterior?Sim
Mandato da Atual Diretoria:Data Início:01/04/2009Data Término:31/03/2012
Representante Legal da Entidade:Carlos Roberto Britto Aragão
Cargo :Diretor Presidente
Profissão:Professor de geografia no ensi
CPF:399.551.175-91RG:525146Órgão Expedidor:SSP/SE
Sexo:MData de Nascimento:06/03/1966
Nome da Mãe:Maria Helena Britto Aragão
É Funcionário Público?Não
Exerce na entidade função pela qual recebe remuneração?Sim
Se sim, qual a função exercida?Coordenação de Projetos
Demais diretores da Entidade

Nome do Diretor:Carlos Roberto Britto Aragão
Profissão:Professor de geografia no ensi Cargo:Diretor Presidente
CPF:399.551.175-91RG:525146Órgão Expedidor:SSP/SE
Sexo:MData de Nascimento:09/03/1966
Nome da Mãe:Maria Helena Britto Aragão
É Funcionário Público?Não
Exerce na entidade função pela qual recebe remuneração?Sim
Se sim, qual a função exercida?Coordenador de Projetos
Nome do Diretor:Liliam Santana Bastos Barroso
Profissão:AdministradorCargo:Diretora Administrativa
CPF:103.443.735-68RG:165524Órgão Expedidor:SSP/SE
Sexo:FData de Nascimento:30/01/1955
Nome da Mãe:Maria Dinalva de Santana
É Funcionário Público?Não
Exerce na entidade função pela qual recebe remuneração?Sim
Se sim, qual a função exercida?Coordenação de Projetos e professor
Nome do Diretor:Danielle Rodrigues Dutra
Profissão:BiólogoCargo:Diretora de Estudos Múltiplos
CPF:016.337.769-30RG:1923572Órgão Expedidor:SSP/GO
Sexo:FData de Nascimento:22/11/1971
Nome da Mãe:Rose Meiry Rodrigues Dutra
É Funcionário Público?Não
Exerce na entidade função pela qual recebe remuneração?Sim
Se sim, qual a função exercida?Coordenação de Projetos
Nome do Diretor:José Waldson Costa de Andrade
Profissão:GeógrafoCargo:Diretor de Meio Ambiente
CPF:011.183.495-39RG:3055083-1Órgão Expedidor:SSP/SE
Sexo:MData de Nascimento:26/05/1984
Nome da Mãe:Maria do Carmo Vieira da Costa
É Funcionário Público?Não

Exerce na entidade função pela qual recebe remuneração?Sim
Se sim, qual a função exercida?Coordenador de Projetos
Nome do Diretor:Maria das Graças Torres Domingos
Profissão:Organizador de eventoCargo:Diretora de Cultura e Artes
CPF:079.097.305-78RG:865864Órgão Expedidor:SP/BA
Sexo:FData de Nascimento:14/08/1953
Nome da Mãe:Maria de Lourdes Torres Domingos
É Funcionário Público?Não
Exerce na entidade função pela qual recebe remuneração?Não
Se sim, qual a função exercida? Nome do Diretor:Sônia do Espirito Santo Almeida
Profissão:Professor de educaçao física dCargo:Diretor de Orientação Programática - Voluntárias
CPF:149.111.915-20RG:346562Órgão Expedidor:SSP/SE
Sexo:FData de Nascimento:22/07/1959
Nome da Mãe:Mabel Dantas Espirito Santo
É Funcionário Público?Não
Exerce na entidade função pela qual recebe remuneração?Sim
Se sim, qual a função exercida?Professor
Nome do Diretor:Nivaldo Pereira de Almeida
Profissão:AdministradorCargo:Diretor de Entidades Colaboradoras
CPF:201.210.165-87RG:599854Órgão Expedidor:SSP/SE
Sexo:MData de Nascimento:28/12/1964
Nome da Mãe:Terezinha Vieira de Almeida
É Funcionário Público?Não
Exerce na entidade função pela qual recebe remuneração?Não
Se sim, qual a função exercida? Entidades Mantidas
Outros Departamentos
Denominação:Sociedade Semear - Projeto Velho Chico: uma lição de vida
Endereço:Avenida José Conrado de Araujo 330 Centro
Cidade:PropriáUF:SECEP:49900000
Telefone:79 - 33221112Fax:79 - E-mail Entidade:sociedadesemear@infonet.com.brSítio Eletrônico:sociedadesemar.org.br
Lista de Finalidades Principais de Acordo com o Estatuto, Organizadas de Forma Crescente de
Prioridade
Finalidades
Defesa
Emprego
Cultura e arte

e

Proteção

do

Meio

Ambiente
Treinamento

e

Lista de Atividades Principais de Acordo com o Estatuto, Organizadas de Forma Crescente de
Prioridade
Atividades
Artes
Capacitação
Educação Ambiental

Plásticas
para

e
o

Visuais
Trabalho

Público Alvo
Crianças
Comunidades
Associações

e

adolescentes
locais

Alterações Estatutárias
Houve alterações estatutárias no exercício anterior?Sim
O estatuto mantém as finalidades sociais e cláusulas obrigatórias exigidas pelos arts. 3º e 4º da Lei nº
9.790/99?Sim
Dados relativos a eventuais alterações estatutárias da Entidade ocorridas no último exercício
Data:07/02/2008
Finalidade da alteração:Inserção

de mais dois itens na finalidades da entidade: w) Planejar, organizar, promover e executar ações
relativas às Crianças, Adolescentes e Idosos, inclusive na defesa dos seus Direitos e interesss.

Data:07/02/2008
Finalidade da alteração:Inserção

de mais dois itens nas finalidades da entidade, x) Viabilizar recursos e parcerias para desenvolver
estudos, pesquisas, projetos e ações na área da saúde, educação e assistência social.

Recursos Humanos
Quantidade de pessoas que colaboram com a entidade
Colaboradores
Funcionários:

Quantidade
622

Estagiários Remunerados:

25

OSCIP - Diretores Remunerados:

5

Total de Pessoal Ocupado Assalariado:

652

Voluntários Permanentes:

15

Voluntários Eventuais:

10

Estagiários Não Remunerados:

0

Total de Pessoal Ocupado Não Remunerado:

25

Trabalhadores Autônomos:

141

Atividades
Apresentação:
A Sociedade de Estudos Múltiplos, Ecológica e de Artes-Sociedade SEMEAR, criada em dezembro de 2001se propõe a atuar em três grandes
áreas: Estudos Múltiplos, Meio Ambiente e Cultura e Arte. A missão da Sociedade Semear, segundo o seu planejamento estratégico é o de
promover a cidadania por meio da capacitação, articulação e mobilização dos diversos agentes sociais para ajudar a construir um mundo
onde prevaleçam a ética, a solidariedade, a igualdade de oportunidades e o compromisso social.

Detalhamento Atividades
Descrição:

O Projeto Espaço Cultural Semear se continui na área do complexo-sede constituída de: galeria de arte, auditório com 230 lugares, 03 salas
de aula, 01 laboratório de informática e espaço multiuso, além de instalações de serviços administrativo (salas de trabalho e reuniões) e
apoio (banheiros, depósitos e estacionamento). As principais atividades desenvolvidas no Espaço Cultural Semear são: - Exposição de arte.
- Lançamento de livros. - Seminários. - Cursos/capacitações. - Mesas redondas. - Lançamento de CDs. - Concursos de poesias.

Objetivo:

Fortalecer, através de ações compartilhadas, um espaço de promoção da cultura de Sergipe e, por extensão, do Nordeste edo Brasil, que
possa estar disponibilizado em adequadas condições de utilização e atendimento à comunidade durante todo o ano. Disponibilizar espaço
para debates de temas de relavância social.

Público Alvo:

Crianças
Idosos
Mulheres
Associações
Portadores
Negros
Organizações/Movimentos
Família
Comunidades
Comunidades
Autoridades
Lideranças
Outras
Estudantes

e

adolescentes

de
e/ou

deficiência
Quilombolas
populares
locais
científicas
locais
comunitárias
ONGs

Resultados obtidos:

O Projeto Espaço Cultural Semear tem sido referência de promoção da cidadania no Estado de Sergipe através da arte, além de ter sido
palco de diversos eventos de fortalecimento da cultura sergipana.
Período de realização:2009

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita:12.000
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: Nº de beneficiários não gratuitos: Nº total de beneficiários:12.000
Percentual da gratuidade parcial:100.0%
Descrição:

O projeto Velho Chico: uma lição de vida constitui-se no Centro de Capacitação Comunitária do Baixo São Francisco e desenvolve as
seguintes atividades: - Cursos de capacitação (corte e costura, informática, artesanato, desenho e pintura, eletricista, bombeiro hidráulico,
matemática, alimentação alternativa, entre outros) - Formação de grupos de dança adultos e infantil, teatro e música. - Exposições de
artes. - Seminários, - Encontros.

Objetivo:

Promover atividades de capacitação profissional, culturais e artísticas no Centro de Capacitação Comunitária do Baixo São Francisco na
cidade de Propriá, Estado de Sergipe, buscando o fortalecimento da cidadania, da ética, da solidariedade, da igualdade de oportunidades e
do compromisso social.

Público Alvo:

Crianças
Idosos
Mulheres
Pequenos
Portadores
Negros
Organizações/Movimentos
Família
Comunidades
Comunidades
Autoridades
Lideranças
Outras
Estudantes

e

adolescentes

de
e/ou

Produtores
deficiência
Quilombolas
populares
locais
científicas
locais
comunitárias
ONGs

Resultados obtidos:

Jovens e adultos melhores preparados para o mercado de trabalho e geração de renda. Grupos artísticos melhores qualificados.
Comunidade melhor informada e com acesso a capacitações e bens culturais.
Período de realização:2009

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita:4.215
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: Nº de beneficiários não gratuitos: -

Nº total de beneficiários:4.215
Percentual da gratuidade parcial:100.0%
Descrição:
O Projeto Adote um Manancial surgiu a partir de uma demanda gerada no Fórum Socioambintal da região Centro-Sul do Estado de Sergipe.
As principais atividades do Projeto são: 1. Produção e colheida de sementes. 2. Produção de mudas. 3. Implantação das áreas de nascentes
e curso d´água (pantio e replantio) 4. Análises químicas e físicas do solo e fertilização das mudas no campo. 5. Controle de formigas e
plantas invasoras. 6. Educação Ambiental. 7. Administração e assistência técnica. 8. Monitoramento da área e avaliações. O projeto tem a
coordenação geral do Ministério Público de Sergipe (curadoria do Meio Ambiente de Lagarto), coordenação técnica da Universidade Federal
de Sergipe, coordenação de Educação Ambiental da Faculdade José Augusto Vieira e coordenação administrativa da Sociedade Semear.

Objetivo:

Implantar um programa de recuperação e preservação da vegetação nativa no entorno de nascentes e pequenos e médios cursos d´água
na Bacia Hidrográfica do Rio Piauitinga, de modo a promover um resgate dos recursos genéticos da região (fauna e flora nativas) e
restabelecer o equilibrio ambiental. E ainda, desenvolver ações de educação ambiental como forma de tornar efetiva a participação das
comunidades inseridas nas áreas de abrangêcia do projeto.

Público Alvo:

Comunidades
Comunidades científicas

locais

Resultados obtidos:
Continuação da recuperação de algumas nascentes e processo de recuperação em outras. Controle de pragas e formigas. Monitoramento
das areas recuperada. 08 seminários de educação ambiental realizados. Formação de 100 multiplicadores.
Período de realização:2009

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: Nº de beneficiários não gratuitos: Nº total de beneficiários:0
Percentual da gratuidade parcial:100.0%
Descrição:

O projeto de Comunicação Piramema foi contratado pela Petrobras, em atendimento a demandas do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, referente ao licenciamento do Campo de Piranema. As principais atividades do Projeto foram:
1. Informar toda a comunidade da área de influência direta e indireta da atividade sobre as etapas de execução da atividade de perfuração
marítima do Bloco BSEAL 100, Campo de Piranema, através de meios de comunicação de massas e reuniões específicas. 2. Elaboração de
relatórios técnicos.

Objetivo:

Elaborar, implementar, acompanhar, avaliar e sistematizar, em relatórios, das diretrizes relativas à implementação do projeto ambiental de
comunicação social, condicionante da PLper no. 068/06, resultante dos pareceres do IBAMA/GGPEG, relativos à perfuração marítima do
Bloco BSEAL-100 (campo de Piranema).

Público Alvo:

Licenciamento Petrobras.

Resultados obtidos:

- Comunidade informada sobre as atividades da Petrobras. - Produção de relatórios.
Período de realização:2009

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: Nº de beneficiários não gratuitos: Nº total de beneficiários:0
Percentual da gratuidade parcial:100.0%
Descrição:

O Projeto Solidariedade com Arte é uma parceria da Sociedade Semear com artistas plásticos locais e sua equipe de trabalho, que
promovem um Natal com mais solidariedade para algumas jovens carentes de Aracaju.

Objetivo:

Promover um Natal Solitário através das artes e do trabalho voluntário da equipe da Sociedade Semear.

Público Alvo:

Crianças e adolescentes

Resultados obtidos:
- Distribuição de bolsas de cursos profissionalizantes.
Período de realização:2009

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita:30
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: Nº de beneficiários não gratuitos: Nº total de beneficiários:30
Percentual da gratuidade parcial:100.0%
Descrição:
O "Casa Nova, Vida Nova" é um projeto em parceria com a Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social aplicado
em oito comunidades carentes contempladas com casas populares. As famílias contempladas apresentam características socioeconômicas
de subistência habitacional com atividades na sua maioria de natureza informal, sinalizando indicadores de baixíssima renda, como também
baixos índices de escolaridade devido à precariedade das condições de vida. A atuação da Sociedade Semear consiste em trabalhar com as
famílias a preparação para o novo local onde residirão, vislumbrando propostas de sustentabilidade local, através de diagnósticos e
posteriormente cursos preparatórios para a organização de associações e/ou cooperativas de acordo com o potencial da comunidade, ou
seja, valorizando os saberes já existentes na comunidade. Com isso, pretende-se contribuir para o sentimento de pertencimento local,
evitado que vendam ou abandonem suas casas. Também são abordados temas relacionados à Cidadania como políticas de assistência
social, ética, direitos e deveres dos cidadãos, meio ambiente, identidade, projeto de vida, entre outros.

Objetivo:

Trabalhar com famílias a preparação para o novo local de moradia, vislubrando propostas de sustentabilidade local e desenvolvendo o
sentimento de pertencimento.

Público Alvo:

Família
Comunidades
Moradores de área de ocupação

Resultados obtidos:

locais

- Mobilização das Comunidades. - Apresentação da Proposta. - Diagnóstico. - Capacitação da Comunidade.
Período de realização:2009

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita:960
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: Nº de beneficiários não gratuitos: Nº total de beneficiários:960
Percentual da gratuidade parcial:100.0%
Descrição:

O Projeto "Unidos para Crecer" - Associativismo e Cooperativismo, teve início em abril de 2008, com a proposta de fortalecer associações,
cooperativas e população das comunidades atendidas pelo Espaço de Cultura e Convivência Social (ECCOS), através de cursos de
capacitação atendendo a 20 comunidades na Grande Aracaju e no Interior do Estado. O Projeto tem suas bases na Economia Solidária, e
também são desenvolvidas oficinas que visam o fortalecimento da cidadania nas comunidades. Para tanto, foi elaborado um diagnóstico
junto a cada uma das comunidades, para posteriormente oferecer cursos, considerando as potencialidades e sabares locais.

Objetivo:

Desenvolver ações conjuntas na Programa Associativismo e Cooperativismo, adotadas na sensibilização, orientação, disgnóstico e
capacitação do públco alvo.

Público Alvo:

Idosos
Mulheres
Associações
Pequenos
Família
Comunidades
Lideranças
Organizações/Movimentos populares

Produtores
locais
comunitárias

Resultados obtidos:

- Sensibilização. - Apresentação da Proposta. - Diagnósticos. - Capacitações.
Período de realização:2009

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita:2.400
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: Nº de beneficiários não gratuitos: Nº total de beneficiários:2.400
Percentual da gratuidade parcial:100.0%
Descrição:
O Projeto de Apoio para os Trabalhadores da Construção Civil, ao Projeto de Habitação de Interesse Social e ao Plano de Implementação de
Ações de Regularização Fundiária em áreas de habitação de interesse social, no âmbito do "Programa Casa Nova Vida Nova".

Objetivo:

Estabelecer parceria com a Secretaria de Planejamento para dotá-la de mecanismos para melhor formular as propostas de financiamento
objetivando enquadrar os beneficiados no Projeto de Habitação para os Trabalhadores da Construção Civil e no Projeto de Habitação de
Interesse Social, bem como, elaborar cadastros sócio-econômico, cadastro topográfico, planta georeferenciada entre o cadastro físico e
social, registro do parcelamento e, por fim, a emissão de escrituras individuais, junto ao cadastro de registro de imóveis, no âmbito do
"Programa Casa Nova Vida Nova".

Público Alvo:

Família
Pequenos
Lideranças comunitárias

Produtores

Resultados obtidos:
- Realização de eventos. - Elaboração do Diagnóstico Técnico Social, Físico e Topográfico. - Regularização da situação jurídico patrimonial. Sensibilização quanto a importância da obtenção dos documentos necessários. - Concessão dos títulos de posse.
Período de realização:2009

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita:10.262
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: Nº de beneficiários não gratuitos: Nº total de beneficiários:10.262
Percentual da gratuidade parcial:100.0%
Descrição:

O Projeto 'Conte Comigo" - Juventude, Saúde e Vida no Sergipe Novo tem como objetivo contribuir para construção da cidadania,
autonomia, auto-estima, assertividade e projeto de vida juvenil, ao mesmo tempo em que contribui decisivamente para a eficácia, a
resolutividade e o impacto social das ações de saúde. O projeto tem como foco a formação de jovens multiplicadores nas escolas
sergipanas, capacitados para abordar temas relacionados à promoção da saúde no espaço da escola e fora dela.

Objetivo:

Contribuir para construção da cidadania, da autonomia, auto-estima, assertividade e projeto de vida juvenil, ao mesmo tempo em que
contribui decisivamente para a eficácia, a resolutividade e o impacto social das ações de saúde.

Público Alvo:
Crianças
Estudantes

e

adolescentes

Resultados obtidos:
- Seleção dos Jovens - Capacitação dos Jovens.
Período de realização:2009

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita:198
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: Nº de beneficiários não gratuitos: Nº total de beneficiários:198
Percentual da gratuidade parcial:100.0%
Descrição:
O Projeto Sala Verde é um espaço interetivo de informação, educação, formação e ação socioambiental, situados dentro de uma instituição,
dedicados ao delineamento e desenvolvimento de atividades de caráter educacional voltadas à temática ambiental, e que tem como
ferramenta a divulgação e a difusão de publicações sobre temas socioambientais, com suas várias potencialidades: ambientais, culturais,

sociais, informacionais, pesquisa, comunicação e articulação. Atualmente o trabalho da Sala Verde vem desenvolvendo é com formação
ambiental de jovens do município de Propriá.

Objetivo:

Disponibilizar um espaço de leitura e discussão acerca de temas ambientais.

Público Alvo:

Crianças
Estudantes
Comunidades
Comunidades locais

e

adolescentes
científicas

Resultados obtidos:
o

Período de realização:2009
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita:120
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: Nº de beneficiários não gratuitos: Nº total de beneficiários:120
Percentual da gratuidade parcial:100.0%
Descrição:
O Projeto "Tá na Medida", caracteriza-se como uma ação que visa à estruturação da Rede de Atendimento Socioeducativo do Estado de
Sergipe e tem como pretensão ampliar e promover a discussão em torno das ações relacionadas ao atendimento socioeducativo prevista do
SINASE (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo). O Projeto Tá na Medida visa assegura o processo de seguridade dos direitos
dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, focalizando a necessidade de articulação entre todos os agentes e
estruturação dos serviços que contitui a rede. Um dos produtos a ser entregues ao final do projeto é o Plano de Monitoramento de Medidas
Socioeducativas que será operacionalizado dentro das unidades da Fundação Renascer, ficando o acesso às informações, restritos a cada
área específica de atendimento. Outro produto a ser entregue é o site da Fundação Renascer, objetivando estabelecer um canal de
comunicação entre a Rede de Atendimento. O Projeto foi dividido em 3 etapas. A primeira é a formação continuada dos atores com compõe
a rede de atendimento através de oficinas sobre o SINASE. A segunda é o apoio aos municípios para formarem uma comissão para a
construção do Plano Municipal de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto. A terceira se constitui na mobilização dos atores envolvidos
para a organização de um Seminário Integrador, onde será feita a troca de experiências vivenciadas a cada etapa do projeto.

Objetivo:

Contribuir para discussão da Rede de Atendimento Socioeducativo do Estado de Sergipe.

Público Alvo:

Técnicos responsável pelas políticas socioeducativas

Resultados obtidos:

- Mobilização. - Sensibilização. - Realização da formação continuada.
Período de realização:2009

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita:300
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: Nº de beneficiários não gratuitos: Nº total de beneficiários:300
Percentual da gratuidade parcial:100.0%
Descrição:
O Projeto Ainda Existe Vida no Deserto executou ações que envolveram discussões sobre a identidade local, o bioma onde está inserido o
município de Poço Redondo, práticas de conservação ambiental a serem realizadas no cotidiano dos participantes, desenvolvimento de um
plano de ação em cada grupo capacitado. Além disso, o projeto despertou princípios de organização comunitária para a resolução de seus
problemas com relação à desertificação, estimulando a auto-gestão comunitária, a valorização de processos participativos e o valor do
conhecimento local.

Objetivo:

Identificar jovens potenciais para serem multiplicadores de conhecimento e ações nos bairros e sede do município.

Público Alvo:

Crianças
Estudantes
Mulheres
Associações
Comunidades
Pequenos Produtores

e

adolescentes

locais

Resultados obtidos:
Jovens capacitados 12 planos de ações executados no município de Poço Redondo/SE
Período de realização:2009

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita:55
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: Nº de beneficiários não gratuitos: Nº total de beneficiários:55
Percentual da gratuidade parcial:100.0%
Descrição:

O Projeto Artes Visuais Conexões propôs abrir um canal de comunicação entre artistas sergipanos que atuem no campo das artes visuais
com profissionais que trabalhem com a intermediação desses artistas com mercado nacional e estrangeiro e as instituições que promovam
a fomentação e divulgação dessa faceta da cultura. Os procedimentos desse projeto compreenderam três etapas: Divulgar dentro da
comunidade artística um ciclo de palestra sobre o mercado de artes visuais e a relação do profissional com esse mercado; Promover um
ciclo
de
palestras
focado
no
depoimento
de
profissionais
que
se
destacam
no
processo
de
intermediação
artista/contemporaneidade/mercado (galeristas, curadores, críticos de arte, entre outros); Promoção de um encontro individualizado desses
profissionais com artistas sergipanos onde será discutida a trajetória artística do mesmo, sua produção no campo das artes visuais e a sua
inserção no mercado, sempre focando no relacionamento com a dinâmica do mercado nacional e/ou estrangeiro.

Objetivo:

Realização do Projeto Artes Visuais = Conexões contemplado no Programa Rede Nacional FUNARTE Artes Visuais

Público Alvo:

Estudantes
Autoridades
Artistas Plásticos

locais

Resultados obtidos:
Realização do Ciclo de Palestras. Análise dos portifólios dos artistas. Edição do DVD e transcrição das palestras. Transcrição das palestras

Período de realização:2009
Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita:200
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: Nº de beneficiários não gratuitos: Nº total de beneficiários:200
Percentual da gratuidade parcial:100.0%
Descrição:
O Projeto Golfinhos é coordenado pelo Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe, responsável pela
segurança dos banhistas que freqüentam as praias do Estado. Como o aracajuano tem uma vocação natural para atividades relacionadas
ao mar, e sendo esse um local que guarda segredos para a maioria dos banhistas, surgiu o Projeto Golfinhos que busca desvendar esses
mistérios. O Projeto acontece na praia de Atalaia, sede do Grupamento, e a meta é levar aos jovens de 07 a 17 anos, de forma
educacional, os conhecimentos básicos dos segredos dos mares, a fim de que eles tenham uma convivência amistosa e segura nessa que é
a forma mais democrática de lazer do sergipano, o banho de mar.

Objetivo:

Transmitir à criança e ao adolescente noções básicas de salvamento aquático, cidadania, primeiros socorros, bem como conscientizá-los
para a importância da preservação do meio ambiente, a fim de garantir uma qualidade de vida melhor para o futuro cidadão e
posteriormente para nossa sociedade.

Público Alvo:
Crianças
Portadores
Estudantes
Voluntários

e
de

adolescentes
deficiência

Resultados obtidos:
360 estudantes de escolas públicas atendidos pelo projeto. 100 crianças com necessidades especiais atendidas pelo projeto. 100
profissionais envolvidos (bombeiros militares e voluntários)
Período de realização:2009

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita:560
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: Nº de beneficiários não gratuitos: Nº total de beneficiários:560
Percentual da gratuidade parcial:100.0%
Descrição:

O Projovem Estadual (Sergipe) é parte integrante de um programa do Governo Federal que visa a promoção de ações de elevação da
escolaridade, qualificação profissional e participação cidadão para jovens com idade de 18 a 29 anos que saibam ler e que não tenham
concluído o ensino fundamental.

Objetivo:

Contratação da Sociedade Smear tendo em vista a execução de ações de apoio a gestão do Programa, a fim de atender às necessidades da
Secretaria de Educação do Estado de Sergipe (de acordo com o Chamento Público 01/2009)

Público Alvo:
Estudantes

Resultados obtidos:
Atendimento de 8.000 jovens
Período de realização:2009

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita:8.000
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: Nº de beneficiários não gratuitos: Nº total de beneficiários:8.000
Percentual da gratuidade parcial:100.0%
Descrição:
O Projovem Municipal (Aracaju) é parte integrante de um programa do Governo Federal que visa a promoção de ações de elevação da
escolaridade, qualificação profissional e participação cidadão para jovens com idade de 18 a 29 anos que saibam ler e que não tenham
concluído o ensino fundamental.

Objetivo:

Somação de esforços tendo em vistas a execução de ações e apoio a gestão do Programa no Município de Aracaju

Público Alvo:
Estudantes

Resultados obtidos:
Atendimento de 3.000 jovens
Período de realização:2009

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita:3.000
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: Nº de beneficiários não gratuitos: Nº total de beneficiários:3.000
Percentual da gratuidade parcial:100.0%
Descrição:
O Projeto Pequeno Produtor Grande Empreendedor acontece na micro-região de Itabaiana, principal área de produção de hortaliças do
Estado de Sergipe, é preocupante o fato dos agricultores usarem agrotóxicos de forma intensiva e sem critérios, o que tem provocado a
contaminação de alimentos, solo e reservatórios de água. Para contribuir com a redução desse problema, o projeto oferece assistência
técnica (extensão) e desenvolvimento de tecnologias (pesquisa) para 30 produtores de hortaliças. Os agricultores envolvidos são
fornecedores diretos e indiretos de hortaliças e ervas medicinais da cadeia de supermercados Gbarbosa. Para atingir os objetivos a que se
propõe possui um programa abrangente que envolve seis áreas do conhecimento: solos, fitotecnica, irrigação, fitossanidade, sociologia e
administração rural.

Objetivo:

Desenvolver e transferir técnicas agronômicas que garantam a qualidade e a segurança alimentar das hortaliças produzidas pelos
olericultores do município de Itabaiana envolvidos no projeto, bem como, assegurar a recuperação ambiental das áreas de produção e a
inclusão social da população.

Público Alvo:

Pequenos Produtores

Resultados obtidos:
Diagnóstico das características sociais e técnicas de 30 sistemas de produção de hortaliças. Seleção de temas das pesquisas e cursos a
serem realizados. Implantação da Fazenda Modelo de Produção de Olerícolas do projeto no município de Itabaiana. Diminuição do consumo
de água. Recomendação de métodos de produção alternativos. Realização de 26 minicursos. Impressão de cartilhas para produtores e
familiares.
Período de realização:2009

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita:120
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: Nº de beneficiários não gratuitos: Nº total de beneficiários:120
Percentual da gratuidade parcial:100.0%
Descrição:

O Programa Esporte e Lazer da Cidade –PELC é desenvolvido na cidade de Aracaju, levando a alguns bairros da cidade atividades,
esportivas, culturais e de lazer. Os Bairros atendidos são: América, Industrial, Santos Dumont, Augusto Franco, Orlando Dantas, Bugio e
Santa Maria.

Objetivo:

Desenvolver atividades esportivas, culturais e de lazer na cidade de Aracaju.

Público Alvo:
Crianças
Mulheres
Portadores
Estudantes
Família

e

adolescentes
de

deficiência

Resultados obtidos:
Realização de oficinas de teatro, de leitura, de leitura de cordel, de flauta doce, de capoeira. Atividades esportivas e culturais (de pinta â
cara, de pipa, de pião, de bola de gude, de desenho e pintura, hip hop, dentre outras).
Período de realização:2009

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita:8.000
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: Nº de beneficiários não gratuitos: Nº total de beneficiários:8.000
Percentual da gratuidade parcial:100.0%
Descrição:

O Termo de parceria celebrado com a Secretaria de Planejamento do Estado de Sergipe visa o apoio a promoção de desenvolvimento
sustentável territorializado, com todas as ações de capacitação e mobilização social dos beneficiários de diversos projetos executados pela
SEPLAN, quais sejam: Sergipe Cidades, Casa Nova Vida Nova, Implementação da Pesca e Identidade Cultural, por meio de implementação
e acompanhamento do Planejamento Participativo, da mobilização das comunidades e dos pequenos e microempresários para formulação
de políticas e do desenvolvimento econômico socialmente inclusivo.

Objetivo:

Estabelecimento de parceria para a colaboração/cooperação entre o Parceiro Público e a OSCIP para prestação de serviços visando à
promoção do desenvolvimento sustentável territorializado, por meio da implementação e acompanhamento do Planejamento Participativo,
da formulação de políticas públicas, do desenvolvimento socialmente inclusivo, colaborando com a melhoria do processo decisório
empresarial e de política econômica e criando oportunidades para gerar melhores condições de vida à população sergipana, através do
Programa Sergipe Cidades, por meio de pesquisa, produção de documentos, capacitação de técnicos da administração estadual, dentro
outros.

Público Alvo:

Mulheres
Associações
Pequenos
Estudantes
Comunidade do Estado de Sergipe

Produtores

Resultados obtidos:

Lançamento do Programa Sergipe Cidades. Realização do I Seminário de Desenvolvimento, Cultura e Inclusão. Realização do Projeto
Fotográfico das Obras do Sergipe Cidades. Produção de 08 vídeos com as demandas dos territórios de planejamento. Realização da II
rodada das Conferências Municipais de Planejamento Participativo de Sergipe. Evento do Projeto Casa Nova Vida Nova para 3.000
participantes. Realização da IV Rodada das Conferências Territoriais do Planejamento Participativo. Realização da Feira Cultural Sergipana.
Realização da IV Conferência Estadual do Planejamento Participativo. Realização do I Seminário Internacional do Planejamento Participativo
Construção de indicadores e publicação sobre a economia sergipana – Programa Sergipe Cidades
Período de realização:2009

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: Nº de beneficiários não gratuitos: Nº total de beneficiários:0
Percentual da gratuidade parcial:100.0%
Descrição:

O Termo de parceria 02/2009 celebrado com a Secretaria de Planejamento do Estado de Sergipe tem como objeto o estabelecimento de
parceria para a colaboração/apoio à consolidação e integração de políticas de desenvolvimento territorial participativo do Estado de Sergipe,
decorrente do Chamamento Público nº 01/2009.

Objetivo:

Apoiar à consolidação e integração de políticas de desenvolvimento territorial participativo do Estado de Sergipe, decorrente do
Chamamento Público nº 01/2009.

Público Alvo:

Pequenos
Associações
Crianças
e
Lideranças
Autoridades
Comunidades do Estado de Sergipe

Produtores
adolescentes

vítimas

de

violência

Resultados obtidos:

Realização da I Jornada Sergipana de Desenvolvimento Territorial. As demais atividades seram desenvolvidas em 2010.
Período de realização:2009

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: -

sexual
comunitárias
locais

Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: Nº de beneficiários não gratuitos: Nº total de beneficiários:0
Percentual da gratuidade parcial:100.0%
Descrição:
Programa Preservando Nascentes e Municípios: Projeto de Recuperação da Vegetação das Nascentes e Matas Ciliares das Sub-Bacias
Hidrográficas dos Rios Poxim, Cajueiro dos Veados e Siriri-Vivo. Além da recuperação florestal será desenvolvido todo um trabalho de
educação Ambiental junto às comunidade locais e os proprietários de terra.

Objetivo:

Recuperar nascentes e cursos d´água, desenvolver modelagem hidrológica e avaliar qualidade das águas das sub-bacias hidrográficas dos
Rios Poxim, Cajueiro dos Veados e Siriri-Vivo, aliado a ações de Educação Ambiental com as comunidades e proprietários rurais da área de
interesse.

Público Alvo:

Comunidade
Pequenos
Associações
Lideranças
Autoridades locais

do

Estado

de

Sergipe
Produtores
comunitárias

Resultados obtidos:
Seleção da Equipe Técnica. Contratação da Equipe. Capacitação da Equipe. Compra de Equipamentos. As atividades seram desenvolvidas
no decorrer de 2010 e 2011.
Período de realização:2009

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita: Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: Nº de beneficiários não gratuitos: Nº total de beneficiários:0
Percentual da gratuidade parcial:100.0%
Descrição:

O Projeto de Apoio ao lançamento dos Planos de Desenvolvimento dos Oito Territórios de Planejamento e avaliação das experiências em
planejamento participativo pelos Estados, é uma parceria da Sociedade Semear com a Secretaria de Estado do Planejamento, visando o
lançamentos dos Planos de Desenvolvimento dos Oitos Territórios de Planejamento e avaliação das experiências em planejamento
participativo pelos diversos estados da Federação, no âmbito do Plano de Desenvolvimento do Estado de Sergipe - DESENVOLVER-SE.

Objetivo:

Estabelecer parceria com a Secretaria de Planejamento para o desenvolvimento de ações dentro do Programa de Desenvolvimento do
Estado de Sergipe - DESENVOLVER-SE.

Público Alvo:

Associações
Pequenos
Autoridades
Comunidade do Estado de Sergipe

Produtores
locais

Resultados obtidos:

- Realização de Seminários. - Mobilização de delegados do Planejamento Participativo. - Lançamento dos Oito Planos de Desenvolvimento
dos Territórios Sergipanos.
Período de realização:2009

Nº de beneficiários atendidos de forma gratuita:20.000
Nº de beneficiários atendidos de forma parcialmente gratuita: Nº de beneficiários não gratuitos: Nº total de beneficiários:20.000
Percentual da gratuidade parcial:100.0%

Origem das fontes de recursos que custeiam as atividades, serviços e projetos realizados:
Própria (recursos decorrentes da prestação de serviços da entidade)

2,10%

Própria (recursos decorrentes de mensalidades/ doações dos membros ou associados)

0,00%

Privada (recursos de doações e parcerias com empresas e entidades privadas)

4,90%

Privada (recursos de doações eventuais)
Pública (recursos de subvenções, convênios e parcerias com órgãos ou entidades públicas)

0,00%
93,00%

Internacional Privada (recursos de entidades e organizações internacionais)

0,00%

Internacional Pública (recursos de Países estrangeiros, ONU, etc.)
Área de Abrangência do projeto
Área de Abrangência:Nacional
Estados(UFs):

0,00%

Sergipe
Alagoas
Bahia

Zona de operação de abrangência das atividades, serviços e projetos desenvolvidos:
Ambas(rural e urbana)

Outras informações
Fica difícil mensurar em algumas atividades o número de beneficiários, já que algumas delas existem públicos indiretos, através,
principalmente, da mídia. Outras os principais beneficiários são as populações dos municípios e/ou localidades direta e indiretamente
atingidas pelas ações do projeto. No item Parcerias e Subvenções o valor de referência foi o recebido no exercício. Foram celebrados, em
alguns Termos de Parceria, aditivos de Prazo e de valor.

Parcerias e Subvenções Públicas
Informações sobre o órgão ou entidade parceira

Nome do órgão ou entidade parceiraSecretaria da Inclusão, Assistência e do Desenvolvimento Social

Classificação do órgão na estrutura administrativa:Órgão Público do Poder Executivo
Posição do órgão na estrutura federativa:Estadual
Origem dos recursos repassados:Estadual
Natureza do instrumento de parceria:Termo de Parceria
Data de publicação na imprensa oficial:28/11/2008
Total de recursos financeiros previstos:246.472,00
Recursos financeiros já repassados:,00
Resumo do objetivo da parceria:Colaboração/cooperação entre PARCEIRO PÚBLICO e OSCIP

para a discussão e estruturação da

rede de atendimento socioeducativo do Estado de Sergipe.
Nº de beneficiários:300

Previsão de início das atividades:11/11/2008
Previsão de término das atividades:14/06/2009

Nome do órgão ou entidade parceiraSecretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos
Classificação do órgão na estrutura administrativa:Órgão Público do Poder Executivo
Posição do órgão na estrutura federativa:Estadual
Origem dos recursos repassados:Estadual
Natureza do instrumento de parceria:Termo de Parceria
Data de publicação na imprensa oficial:09/04/2008
Total de recursos financeiros previstos:419.156,77
Recursos financeiros já repassados:19.397,10
Resumo do objetivo da parceria:implantação de um programa de recuperação e preservação da vegetação

nativa no entorno de

nascentes e pequenos cursos d´água na Bacia Hidrográfica do rio Piauitinga.
Nº de beneficiários: -

Previsão de início das atividades:01/04/2008
Previsão de término das atividades:31/12/2010

Nome do órgão ou entidade parceiraSecretaria de Estado da Inclusão, Assistêcia e do Desenvolvimento Social
Classificação do órgão na estrutura administrativa:Órgão Público do Poder Executivo
Posição do órgão na estrutura federativa:Estadual
Origem dos recursos repassados:Estadual
Natureza do instrumento de parceria:Termo de Parceria
Data de publicação na imprensa oficial:05/03/2008
Total de recursos financeiros previstos:2.267.823,98
Recursos financeiros já repassados:,00
Resumo do objetivo da parceria:Estabelecimento de Parceria para a colaboração/cooperação entre o Parceiro Público

e a OSCIP no
desenvolvimento de ações conjuntas no Programa "Associativismo e Cooperativismo", adotadas na sensibilização, orientação e capacitação.
Nº de beneficiários:2.400

Previsão de início das atividades:01/04/2008
Previsão de término das atividades:31/01/2010

Nome do órgão ou entidade parceiraSecretaria de Estado da Inclusão, Assistência do Desenvolvimento Social
Classificação do órgão na estrutura administrativa:Órgão Público do Poder Executivo
Posição do órgão na estrutura federativa:Estadual
Origem dos recursos repassados:Estadual
Natureza do instrumento de parceria:Termo de Parceria
Data de publicação na imprensa oficial:05/03/2008
Total de recursos financeiros previstos:995.699,51
Recursos financeiros já repassados:615.346,10
Resumo do objetivo da parceria:Somação de esforços entre os parceiros signatários para viabilizar o projeto social "Casa Nova Vida
Nova", tendo em vista a sensibilização, orientação e capacitação.
Nº de beneficiários:960

Previsão de início das atividades:01/04/2008
Previsão de término das atividades:31/08/2009

Nome do órgão ou entidade parceiraSecretaria de Estado do Planejamento
Classificação do órgão na estrutura administrativa:Órgão Público do Poder Executivo
Posição do órgão na estrutura federativa:Estadual
Origem dos recursos repassados:Estadual
Natureza do instrumento de parceria:Termo de Parceria
Data de publicação na imprensa oficial:29/10/2008
Total de recursos financeiros previstos:307.132,40
Recursos financeiros já repassados:,00
Resumo do objetivo da parceria:Conjugação de esforços para o lançamento dos Planos de

Desenvolvimento dos oito Territórios de
planejamento do Estado de Sergipe e avaliação das experiências em planejamento participativo pelos Estados.
Nº de beneficiários:20.000

Previsão de início das atividades:01/10/2008
Previsão de término das atividades:29/01/2009

Nome do órgão ou entidade parceiraSecretaria de Estado do Planejamento
Classificação do órgão na estrutura administrativa:Órgão Público do Poder Executivo
Posição do órgão na estrutura federativa:Estadual
Origem dos recursos repassados:Estadual
Natureza do instrumento de parceria:Termo de Parceria
Data de publicação na imprensa oficial:14/11/2008

Total de recursos financeiros previstos:3.868.520,75
Recursos financeiros já repassados:2.623.092,22
Resumo do objetivo da parceria:Cooperação em prestação

de serviços para dotar a Secretaria de Estado de Planejamento de
mecanismos para melhor formular as propostas de financiamento objetivando enquadrar os beneficiários no Projeto de Habitação para os
trabalhadores da Construção Civil e no Projeto de Habitação de Interesse Social, bem como, elaborar cadastros sócio-economico, cadastro
topográfico, planta georeferenciada entre o cadastro físico e o social, registro do parcelamento e, por fim, a emissão de escrituras
individuais junto ao cadastro de registro de imóveis, no âmbito do Programa Casa Nova Vida Nova.
Nº de beneficiários:10.262

Previsão de início das atividades:17/11/2008
Previsão de término das atividades:07/07/2010

Nome do órgão ou entidade parceiraSecretaria de Estado da Saúde
Classificação do órgão na estrutura administrativa:Órgão Público do Poder Executivo
Posição do órgão na estrutura federativa:Estadual
Origem dos recursos repassados:Estadual
Natureza do instrumento de parceria:Termo de Parceria
Data de publicação na imprensa oficial:12/11/2008
Total de recursos financeiros previstos:1.181.234,00
Recursos financeiros já repassados:477.432,01
Resumo do objetivo da parceria:Cooperação entre o parceiro público e a OSCIP no desenvolvimento

de ações conjuntas para a

implementação e execução do Projeto Conte Comigo - Juventude, Saúde e Vida no Sergipe Novo.
Nº de beneficiários:198

Previsão de início das atividades:07/11/2008
Previsão de término das atividades:06/11/2009

Nome do órgão ou entidade parceiraSecretaria de Estado da Educação
Classificação do órgão na estrutura administrativa:Órgão Público do Poder Executivo
Posição do órgão na estrutura federativa:Estadual
Origem dos recursos repassados:Estadual
Natureza do instrumento de parceria:Contrato de Prestação de Seriviços
Data de publicação na imprensa oficial:01/06/2009
Total de recursos financeiros previstos:16.174.584,64
Recursos financeiros já repassados:6.441.000,00
Resumo do objetivo da parceria:Contratação da Sociedade Smear tendo em vista a execução

de ações de apoio a gestão do
Programa, a fim de atender às necessidades da Secretaria de Educação do Estado de Sergipe (de acordo com o Chamento Público 01/2009)
Nº de beneficiários:8.000

Previsão de início das atividades:01/06/2009
Previsão de término das atividades:31/01/2011

Nome do órgão ou entidade parceiraSecretaria Municipal da Educação de Aracaju
Classificação do órgão na estrutura administrativa:Órgão Público do Poder Executivo
Posição do órgão na estrutura federativa:Municipal
Origem dos recursos repassados:Municipal
Natureza do instrumento de parceria:Convênio
Data de publicação na imprensa oficial:27/02/2009
Total de recursos financeiros previstos:8.225.288,00
Recursos financeiros já repassados:3.215.685,00
Resumo do objetivo da parceria:Somação de esforços tendo em vistas a execução de

ações e apoio a gestão do Programa

Projovem no Município de Aracaju
Nº de beneficiários:3.000

Previsão de início das atividades:27/02/2009
Previsão de término das atividades:31/01/2011
Nome do órgão ou entidade parceiraFundação Muncipal de Cultura, Turismo e Esporte
Classificação do órgão na estrutura administrativa:Órgão Público do Poder Executivo
Posição do órgão na estrutura federativa:Municipal
Origem dos recursos repassados:Municipal
Natureza do instrumento de parceria:Convênio
Data de publicação na imprensa oficial:22/09/2009
Total de recursos financeiros previstos:624.380,64
Recursos financeiros já repassados:208.126,88
Resumo do objetivo da parceria:Desenvolver atividades esportivas, culturais e de lazer na cidade de Aracaju.
Nº de beneficiários:8.000
Previsão de início das atividades:22/09/2009
Previsão de término das atividades:21/09/2010
Nome do órgão ou entidade parceiraSecretaria de Estado do Planejamento
Classificação do órgão na estrutura administrativa:Órgão Público do Poder Executivo
Posição do órgão na estrutura federativa:Estadual
Origem dos recursos repassados:Estadual
Natureza do instrumento de parceria:Termo de Parceria
Data de publicação na imprensa oficial:15/05/2009
Total de recursos financeiros previstos:2.500.000,00
Recursos financeiros já repassados:2.500.000,00

Resumo do objetivo da parceria:Estabelecimento

de parceria para a colaboração/cooperação entre o Parceiro Público e a OSCIP
para prestação de serviços visando à promoção do desenvolvimento sustentável territorializado, por meio da implementação e
acompanhamento do Planejamento Participativo, da formulação de políticas públicas, do desenvolvimento socialmente inclusivo,
colaborando com a melhoria do processo decisório empresarial e de política econômica e criando oportunidades para gerar melhores
condições de vida à população sergipana, através do Programa Sergipe Cidades, por meio de pesquisa, produção de documentos,
capacitação de técnicos da administração estadual, dentro outros.
Nº de beneficiários: -

Previsão de início das atividades:15/05/2009
Previsão de término das atividades:14/05/2010

Nome do órgão ou entidade parceiraSecretaria de Estado do Planejamento
Classificação do órgão na estrutura administrativa:Órgão Público do Poder Executivo
Posição do órgão na estrutura federativa:Estadual
Origem dos recursos repassados:Estadual
Natureza do instrumento de parceria:Termo de Parceria
Data de publicação na imprensa oficial:03/12/2009
Total de recursos financeiros previstos:1.818.336,00
Recursos financeiros já repassados:250.000,00
Resumo do objetivo da parceria:Apoiar à consolidação e integração de políticas de desenvolvimento

territorial participativo do

Estado de Sergipe, decorrente do Chamamento Público nº 01/2009.
Nº de beneficiários: -

Previsão de início das atividades:03/12/2009
Previsão de término das atividades:02/10/2010

Nome do órgão ou entidade parceiraSecretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos
Classificação do órgão na estrutura administrativa:Órgão Público do Poder Executivo
Posição do órgão na estrutura federativa:Estadual
Origem dos recursos repassados:Estadual
Natureza do instrumento de parceria:Termo de Parceria
Data de publicação na imprensa oficial:03/11/2009
Total de recursos financeiros previstos:2.426.599,00
Recursos financeiros já repassados:845.000,00
Resumo do objetivo da parceria:Recuperar nascentes e cursos d´água, desenvolver modelagem hidrológica e avaliar qualidade

das
águas das sub-bacias hidrográficas dos Rios Poxim, Cajueiro dos Veados e Siriri-Vivo, aliado a ações de Educação Ambiental com as
comunidades e proprietários rurais da área de interesse.
Nº de beneficiários: -

Previsão de início das atividades:03/11/2009
Previsão de término das atividades:03/11/2012
Documentos e Títulos
Título/Qualificação/Certificação Federais

Possui?

Ano da Publicação

Título da Utilidade Pública Federal (Lei nº 91/35) UPF

Não

-

Qualificação como Organização da Sociedade Civíl de
Interesse Público (Lei nº9.790/99) - OSCIP

Sim

2003

Atestado de Registro de Entidade Beneficente de
Assistencia Social(Lei nº8.742/93)

Não

-

Qualificação
nº9.637/98)

Não

-

Certificado de Entidade Beneficente de Assistencia
Social(Lei nº8.742/93)

Não

-

Condição de Entidade de Apoio(Lei nº8.958/94)

Não

-

Registro no Cadastro Nacional
Ambientais(Dec nº99.274) - CNEA

Sim

2008

como

Organização

Social(Lei

de

Entidades

Título de Utilidade Pública Estadual Título de Utilidade Pública do
Município de Aracaju/SE Título de Utilidade Pública do Município
de Propriá/SE

Outros(especificar):

Título/Qualificação/Certificação
Outros Âmbitos

em

Possui?

UF

Município

Ano da Públicação

Título de Utilidade Pública Estadual

Sim

SE

-

2007

Título de Utilidade Pública Municipal

Sim

SE

Aracaju

2007

Não

-

-

-

Não

-

-

-

Outros(especificar):

Sim

-

-

-

Descrição (Outros):

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 2008 Utilidade
Pública Municipal de Propriá./SE

Registro
no
conselho
Assistência Social

Estadual

de

Registro
no
conselho
Assistência Social

Municipal

de

Questionário de Inserção Social da Entidade

Informações sobre a inserção social da entidade:
Levando em consideração a relação de representatividade da entidade com o público beneficiário de
suas atividades, serviços e projetos, responda os seguintes itens:
Para estabelecer os tipos de atividades e serviços prestados pela entidade foram realizados estudos e
pesquisas, para levantar demandas e necessidades do público alvo e caracterizar o perfil dos beneficiários? Sim
A entidade criou espaços para que o público alvo participasse do planejamento, execução e avaliação das
atividades e serviços oferecidos? Sim
Descrição de como se deu a participação dos beneficiários: Com relação a avaliação a entidade possui modelo elaborados
pela equipe de execução dos projetos.

A entidade permitiu a participação do público alvo na definição e controle dos custos/ orçamentos destinados
para as atividades e serviços prestados? Não
A entidade fez parcerias ou articulou redes com instâncias/ instituições da comunidade em que atua, para
ampliar o atendimento ao público alvo? Sim
Descrição das parcerias e/ ou redes articuladas: Foram feitas parcerias com instituições privadas e públicas e associações
comumunitárias para a ampliação no número de pessoas atendidas. As principais parcerias foram: Prefeitura Municipal de Aracaju,
Prefeitura Municipal de Propriá, Secretarias de Estado do Governo de Sergipe, SESI - Serviço Social da Indústria, Rede Sergipana de
Educação Ambiental, Associações de Moradores na cidade de Propriá, CODEVASF, Câmara de Vereadores de Propriá, Universidade Federal
de Sergipe, Universidade Tiradentes.

A entidade realizou ações para dar visibilidade/ denunciar os fenômenos relacionados ao público ao qual dirige
suas atividades, contribuindo para mobilização e organização do público alvo (campanhas, conferências,
capacitação de lideranças, promove a conscientização acerca dos direitos e leis, etc)? Sim
Descrição das ações realizadas: A Sociedade Semear promove constantemente cursos de capacitações de liderança, elaboração e
gestão de projetos para outras entidade sem fins lucrativos. Uma outra ação forte, a disponibilização de estrutura para a realização de
eventos e capacitações diversas, realizadas por outras entidades.

O contato e a experiência na realização de atividades com o público alvo foram aproveitados, pela entidade,
para realização e divulgação de pesquisas? Sim
Relação das pesquisas e publicações realizadas pela entidade: As atividades realizadas pela Sociedade Semear tem sido
alvo de diversas monografias de conclusão de cursos. Alguns técnicos vinculados a instituição tem, também, utilizado da sua experiências
para a construção de monografias e dissertações.
A entidade promoveu a capacitação dos profissionais em relação à temática com a qual atuou? Sim

Como se deu essa capacitação?

Todas as vezes que é montada uma equipe de trabaho ( na maioria das vezes, através de de uma
processo de seleção), é feita diversas capacitações, a exemplo de: conhecimento institucional, relações humanas, mediação de conflitos,
gerenciamento, prestação de contas.

Avaliação
A entidade estabeleceu mecanismos de avaliação dos serviços e atividades prestados? Sim
Participou das avaliações: Equipe Executora
Resultados obtidos na avaliação: Essa é uma etapa fundamental na execução de qualquer projeto. É

através da avaliação que
reforçamos e que está tando certo e buscamos soluções para melhorar o que não esta acontecendo da forma como foi planejada. Algumas
avaliações são realizadas através da coordenação da entidade patrocinadora.

Em relação a contribuição da entidade para a ampliação da democracia e fortalecimento da
cidadania:
A entidade participou de espaços de controle social (conselhos, foruns, etc) ? Sim
Quais? Relato dos resultados e impactos para o processo de formulação de políticas públicas e para garantia e
ampliação de direitos conquistados com a contribuição da atuação da entidade. Conselho de Recursos Hidrícos do

Estado de Sergipe; Conselho do Pólo de Turismo Costa dos Coqueirais, Fórum de Defesa do Rio São Francisco, Conselho de Segurança
Alimentar de Aracaju. Infelizmente esses fóruns não tem se tornado um espaço de discussão. Boa parte da sociedade brasileira ainda não
está habituada a esse tipo de organização de decisão. Na maioria da vezes as reuniões não acontecem por falta de quorum e outras pela
não disponibilidade de recursos, cuja, decisão da aplicação passaria pela avaliação dos conselhos.

Em relação aos beneficiários das atividades:
As atividades e serviços realizados pela entidade, atingem a população de baixa renda (renda mensal per capita
de até meio salário mínimo)? Sim
As atividades e serviços realizados pela entidade, atingem beneficiários que se encontram em situação de
vulnerabilidade social ou de risco social (famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de
afetividade, pertencimento e sociabilidade; identidades estigmatizadas; exclusão pela pobreza e/ ou acesso às
demais políticas públicas; vítimas de violência; etc)? Sim
A entidade desenvolve alguma políticca ou ação de valorização da diversidade (negros; gênero; opção sexual;
portadores de necessidades especiais) entre beneficiários e/ou coloaboradores da entidade? Sim
Ações ou políticas realizadas: As atividades de capacitação desenvolvidas pela entidade sempre valoriza as diversidades (negros,
gênero e opção sexual). Com relação aos portadores de necessidades especiais, desenvolvemos uma atividade bastante importante com a
parceria da APAE/SE.

Demonstrativo Contábil
Dados referentes ao exercício.
Receita anual da entidade (em R$): 17.073.878,47
Percentual da Receita anual da entidade (em %):
Classificação da Entidade: Outros
Balanço
- ATIVO (R$)
Ativo Circulante
Disponível

Acima de 75%

Patrimonial

5.201.371,37

Contas Vinculadas

0,00

Convênios, Acordos e Ajustes

0,00

Valores a receber de terceiros

0,00

Adiantamento a empregados

0,00

Outras contas e títulos a receber

62.245,98

(-) Provisão para devedores duvidosos

0,00

Estoques

0,00

Despesas antecipadas

0,00

Outras Contas do Ativo Circulante

0,00

TOTAL ATIVO CIRCULANTE

5.263.617,35

Ativo Realizável a Longo Prazo
Valores a receber a longo prazo

0,00

TOTAL ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

0,00

Ativo Permanente
Investimentos

0,00

Imobilizado

371.367,74

(-) Depreciação/ amortização acumulada

137.111,07

Diferido
Outros ativos Permanentes
TOTAL ATIVO PERMANENTE
TOTAL ATIVO
- PASSIVO (R$)
Passivo Circulante
Fornecedores

0,00
0,00
234.256,67
5.497.874,02

0,00

Obrigações trabalhistas

8.691,19

Obrigações Sociais

6.662,95

Prestadores de Serviços

0,00

Aluguéis a Pagar

0,00

Adiantamento de clientes
Empréstimos e financiamentos a pagar CP

0,00
15.323,35

Obrigações fiscais exceto IRenda e CSLL

0,00

Convênios Públicos (Saldo)

0,00

Adiantamento de Projetos

5.143.758,38

Subvenções Públicas (Saldo)

0,00

Recursos de Leis de Incentivo Fiscal

0,00

(-) Rec. Leis de Incentivo Fiscal utilizados

0,00

Provisão para IRenda e CSLL

0,00

Sentenças judiciais trabalhistas a pagar

0,00

Sentenças judiciais a pagar – exceto trabalhista

0,00

Outros Passivos Circulante
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE

0,00
5.174.435,87

Passivo exigível a Longo Prazo
Empréstimos e financiamentos a pagar a longo prazo

0,00

Contas a pagar

0,00

Aluguéis antecipados

0,00

Outros passivos exigíveis a longo prazo

0,00

TOTAL PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

0,00

Resultado de exercícios futuros
Resultados de exercícios futuros

0,00

TOTAL RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS

0,00

Patrimônio Social Líquido
Patrimônio Social (Fundo Patrimonial)

0,00

Doações patrimoniais

0,00

Reservas constituídas

0,00

Superávit(s) do(s) exercício(s)
Déficit(s) do(s) exercício(s)

323.438,15
0,00

Outras Contas do Patrimônio Social
TOTAL PATRIMÔNIO
TOTAL PASSIVO
Resultado
- RECEITA (R$)
Receita Operacional

0,00
323.438,15
5.497.874,02

Exercício

Prestação de serviços (Exceto Saúde/Educ)

0,00

Recursos - subvenções públicas

0,00

Recursos - contribuições públicas

0,00

Recursos - convênios públicos

0,00

Recursos - auxílios públicos
Recursos - Termo de Parceria

0,00
15.938.115,17

Doações e contribuições para custeio

0,00

Receita de convênios de saúde privados

0,00

Prest. Serviços de saúde não-conveniados

0,00

SUS – Sistema Único de Saúde

0,00

Inscrições de cursos e vestibulares

0,00

Serviços Educacionais

0,00

Taxa, mensalidades e contribuições

0,00

Contribuição de empresas mantenedoras
Doações, Campanhas e patrocínios
Recursos Internacionais

0,00
1.235,02
0,00

Deduções das Receita
(-) Bolsas de estudo concedidas

0,00

(-) Atendimento gratuito

0,00

(-) Descontos Comerciais Concedidos

0,00

(-) PIS sobre receitas

0,00

(-) COFINS sobre receitas

0,00

(-) ICMS sobre vendas

0,00

(-) ISS sobre serviços

0,00

(-) Vendas Canceladas

0,00

(-) Outras deduções

0,00

Outras Receita Operacionais
Outras receitas operacionais

431.655,92

Receitas Financeiras Patrimoniais
Descontos Obtidos
Renda de aluguéis e arrendamentos

0,00
13.350,00

Rendimentos de Títulos e Aplicações no Mercado Financeiro

0,00

(-) Impostos s/aplicações financeiras

0,00

Outras Receitas Financeiras

872,98

Receitas Não-Operacionais
Venda de Ativo Permanente

0,00

Doações receb. em bens ou mercadorias

0,00

Outras Receitas Não-Operacionais

0,00

Outras Receitas
Outras receitas não classificadas anteriormente
TOTAL RECEITAS
- DESPESAS (R$)
Despesas com Pessoal

0,00
16.385.229,09

Salários de Funcionários(c/ vínculo empregatício)

51.146,77

Encargos Sociais com Pessoal

25.731,15

Despesas Diversas com Pessoal

11.712,45

Remuneração de Dirigentes

0,00

Encargos Sociais com dirigentes

0,00

Outras Encargos Sociais Compulsórios
Outras despesas com Pessoal

0,00
14.360,20

Serviços Contratados
Recursos Humanos Externos – Pessoa Física

18.500,01

Recursos Humanos Externos – Pessoa Jurídica

67.332,00

INSS sobre serviços prestados por terceiros
Outras despesas com serviços contratados

3.100,00
0,00

Custos de Projetos
Custos de Projetos

15.938.115,17

Despesas Gerais e Administrativas
Águas, gás e energia elétrica
Aluguéis pagos

51.658,99
3.000,00

Despesas com veículos

0,00

Diárias e viagens

0,00

Hospedagem

0,00

Passagens aéreas/rodoviárias

0,00

Telefone, Fax e outras desp. c/comunicações
Publicações Técnicas
Serviços Técnicos e Especializados

35.233,21
0,00
0,00

Despesas com Informática

1.103,55

Prêmios de seguros contratados

1.402,01

Despesas com atividades sociais e culturais
Outras despesas administrativas

0,00
54.670,71

Despesas com bolsas de estudo a Terceiros
Ensino Fundamental

0,00

Curso Superior

0,00

Estagiários

0,00

Mestrados, Doutorados e Pós-Doutorados

0,00

Outras despesas com Bolsas de Estudo

0,00

Impostos, Taxas e Contribuições (não-lançados) em Receitas
Impostos federais

0,00

Impostos estaduais

0,00

Impostos municipais

0,00

CMPF

0,00

COFINS

0,00

IOF
Outros tributos, taxas e contribuições

0,00
9.811,26

Despesas Beneficentes
Doação de Alimentos

0,00

Doação de Roupas e Agasalhos

0,00

Doação de Medicamentos

0,00

Outras despesas Beneficentes

0,00

Despesas Financeiras
Descontos concedidos
Despesas Bancárias
Outras despesas financeiras

0,00
11.506,79
7.254,30

Depreciação, Amortização e Leasing
Despesas com Depreciação

44.821,58

Despesas com Amortização

0,00

Despesas com Leasing

0,00

Outras Despesas Operacionais
(-) Recuperação de despesas

0,00

Outras despesas operacionais

0,00

Outras Despesas Não-Operacionais
Custo de ativo permanente vendido

0,00

Custo de ativo permanente baixado

0,00

Outras despesas não-operacionais

0,00

Participações e contribuições
Participações e Contribuições

0,00

Outras Despesas e Custos
Outras despesas não classificadas anteriormente

0,00

Provisões Constituídas
Provisão para Imposto de Renda e CSLL
Outras provisões constituídas
TOTAL DESPESAS
- SUPERÁVIT / DÉFICIT (R$)
RECEITAS

0,00
0,00
16.350.460,15

446.240,94

(-) Impostos sobre a receita

0,00

(-) Abatimento e cancelamentos

0,00

RECEITA LÍQUIDA R$:
(-) Custos de serviços/produtos

446.240,94
0,00

SUPERÁVIT OU DÉFICIT BRUTO R$:

446.240,94

(-) Despesas gerais e administrativas

383.772,63

(-) Despesas financeiras
(-) Despesas tributárias
(-) Outras despesas operacionais
Receitas Financeiras
RESULTADO OPERACIONAL R$:

18.761,09
9.811,26
0,00
872,98
34.768,94

(-) Despesas não-operacionais

0,00

Receitas não-operacionais

0,00

RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DE IRENDA E CSLL
(-) Provisão para IRenda e CSLL
RESULTADO DO EXERCÍCIO DEPOIS DO IRENDA E CSLL
(-) Participações e contribuições
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO R$:
Notas Explicativas do Demonstrativo Contábil
I – CONTEXTO OPERACIONAL
NOTA 01 – Objetivos Constantes de seu estatuto

34.768,94
0,00
34.768,94
0,00
34.768,94

o fortalecimento da cidadania, estimulando a participação ativa, livre e consciente de cada pessoa na construção coletiva do social; o meio
ambiente, conservando a vitalidade e diversidade do ecossistema; a promoção da cultura, de forma que todos tenham acesso às
informações e aos benefícios dela decorrente; desenvolver programas e atividades educacionais, participando, direta ou indiretamente, de
projetos e movimentos que visem elevar a participação e o nível de consciência crítica do cidadão

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:
NOTA 02:

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com os princípios
contábeis previstos na legislação societária brasileira e com as normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS
NOTA 03:
Foi adotado o regime contábil da competência

NOTA 04:

As aplicações financeiras estão demonstradas no grupo Receitas Financeiras

NOTA 05:

As receitas forão apuradas de acordo com o recebimento ou crédito e as despesas no momento de sua ocorrência.

NOTA 06:
a) Pessoa Física: R$1.235,02
a) Pessoa Jurídica: R$
NOTA 07:
-

NOTA 08:

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas
suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 09:

não houve gratuidades.

NOTA 10:

não houve gratuidades

NOTA 11:
Informar o(s) valor(es) da(s) isenção(ões) usufruída(s), da seguinte forma:
a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R$0,00
b) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social(COFINS) = R$0,00
c) Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL) = R$0,00
Dados do Contabilista
CPF:103.011.945-72
Nome Contador:Ana Olívia Barros Lemos
Sexo: FEMININO Nº de Registro no CRC:00294809
Questionário OSCIP
Item exclusivo para Renovação Anual de qualificação como OSCIP. Apenas as entidades que
registraram a celebração de Termo de Parceria com órgão público, devem assinalar como resposta
as opções SIM ou NÃO para cada uma das dez perguntas formuladas.
As entidades que não firmaram Termo de Parceria estão desobrigadas do preenchimento deste
questionário.
1) A entidade possui relatório patrimonial dos bens adquiridos com recursos federais por conta dos Termos de
Parceria? (de acordo com o art. 4°, V da Lei 9.790/99); Sim
2) A entidade participou de concursos de projetos, para os Termos de Parceria firmados? (de acordo com o art.
23 do Dec. 3.100/99 e Recomendação 9.5 do Acórdão 1.777/2005 Plenário/TCU); Sim
3) A entidade publicou regulamento para licitações com os recursos públicos repassados? (de acordo com o art.
14 da Lei 9.790/99 e item 9.1.1 do Acórdão 1.777/2005 Plenário/TCU); Sim
4) A entidade utilizou a modalidade pregão, preferencialmente na forma eletrônica, para utilização dos recursos
repassados? (de acordo com o art. 1° do Dec. 5.504/05); Sim
5) Foram incluídas cláusulas de submissão expressa a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) nos Termos de
Parceria realizados? (de acordo com o art. 3° da Lei 8.443/92 c/c Determinação 9.2 do Acórdão 1.777/2005
Plenário/TCU); Não
6) A entidade publicou o extrato do Termo de Parceria (de acordo com o art. 10 § 4° do Dec. 3.100/99) e de
sua execução física e financeira, na imprensa oficial da sua área de abrangência? (de acordo com o art. 18 do
Dec. 3.100/99); Sim
7) A entidade realizou auditoria independente quando os objetos dos Termos de Parceria envolveram recursos
iguais ou maiores a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)? (de acordo com o art. 19 do Dec. 3.100/99); Sim
8) A entidade gravou com cláusula de inalienabilidade os bens imóveis adquiridos com recursos provenientes da
celebração do Termo de Parceria? (de acordo com o art. 15 da Lei 9.790/99); Não
9) A execução do Termo de Parceria foi monitorada por comissão de avaliação? (de acordo com o § único do
art. 20 do Dec. 3.100/99); Sim
10) A entidade possui certidões negativas fiscal, da previdência (INSS) e do FGTS? (de acordo com o art. 4°,
VII, b da Lei 9.790/99). Sim
Avaliação do Relatório
Na sua opinião, este formulário para o Relatório Circunstanciado facilita a elaboração dos relatórios de serviços?
Sim

Tem alguma sugestão para que o relatório alcance esse objetivo?
-

O CNEs cumpriu com o objetivo de simplificar a Prestação de Contas?
Tem alguma sugestão para que o relatório alcance esse objetivo?

Sim

-

O preenchimento deste relatório proporcionou um momento de reflexão da entidade em relação às ações
desenvolvidas e aos resultados obtidos? Sim
Tem alguma sugestão para que o relatório alcance esse objetivo?
-

Você tem alguma sugestão para simplificar e/ ou aprimorar este relatório?
-

Contabilista responsável pelas informações contábeis,

Representante Legal da Entidade,

Assinatura:_______________________________

Assinatura:_______________________________

Carimbo com n° de Registro no CRC

Número do CPF:____________________________
(favor rubricar todas as folhas)

