
missão

resultados 
para a sociedade

Trabalhar para que Sergipe volte a crescer, por meio do saneamento das finanças públicas, garantindo serviços 
públicos de qualidade e impulsionando o desenvolvimento socioeconômico sustentável em todo o estado

SAÚDE DE QUALIDADE

Ampliar o acesso e qualificar as ações e 
serviços de saúde da atenção 

ambulatorial, hospitalar e de vigilância, 
de forma integrada com a atenção 

primária à saúde

CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

Desenvolver e implementar políticas 
voltadas para a cultura, o esporte, o 

lazer e a juventude, buscando a 
valorização e democratização dessas 

políticas

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
E TURISMO

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

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Promover o desenvolvimento do 
agronegócio e da agricultura familiar, com 

ênfase na agregação de valor nas 
cadeias produtivas da agropecuária, da 

pesca e da aquicultura

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TÉCNICA

Implementar Política de Educação 
Profissional e Técnica, democratizando o 

atendimento e possibilitando que jovens e 
adultos desenvolvam habilidades 
relevantes nas áreas de ciências e 

tecnologias, bem como aperfeiçoem 
competências técnicas e profissionais para 

emprego, trabalho e empreendedorismo

SEGURANÇA HÍDRICA

Aprimorar a gestão dos recursos hídricos, 
concentrando-se em ações de segurança 
hídrica e de convivência com a seca, bem 

como fortalecer a gestão ambiental 
sustentável

MALHA VIÁRIA

Reconstruir, conservar e ampliar a 
malha viária

HABITAÇÃO

Ampliar a oferta de unidades 
habitacionais

SEGURANÇA PÚBLICA

Ampliar a sensação de segurança, investindo na qualidade da prestação 
dos serviços de segurança oferecidos aos cidadãos

SANEAMENTO BÁSICO

Melhorar o abastecimento de água e 
ampliar o esgotamento sanitário

INCLUSÃO SOCIAL

Promover a inclusão social pelos 
direitos e pela renda

ERRADICAÇÃO DA POBREZA

Erradicar a extrema pobreza no 
estado de Sergipe

PLANEJAMENTO
 

Fortalecer o planejamento, potencializando a 
gestão governamental e ampliando a efetividade 

das políticas públicas

SEGURANÇA FISCAL

Garantir o equilíbrio das contas públicas com equidade, por meio da melhoria e 
maturidade da gestão fiscal, com ênfase no incremento da arrecadação, da 

captação de recursos e do controle do gasto

PARCERIAS COM SETOR PRIVADO

Ampliar e qualificar a prestação de serviços públicos, por meio de parcerias com a 
iniciativa privada e o terceiro setor, fortalecendo o papel regulador do estado

GESTÃO PÚBLICA E INOVAÇÃO

Modernizar a gestão pública, priorizando a inovação 
tecnológica, a melhoria dos processos e a qualificação e 

assistência aos servidores

TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Fortalecer o controle social, por 
intermédio da ampliação dos mecanismos 

de transparência

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Fortalecer a atenção primária à saúde em 
rede com atenção ambulatorial no 

estado, integrada à vigilância à saúde 
visando à promoção do cuidado integral 

de forma humanizada

ATENÇÃO ONCOLÓGICA

Fortalecer a rede estadual de atenção 
oncológica com vistas à ampliação do 

acesso às ações de promoção à saúde, 
prevenção, diagnóstico e tratamento 

do câncer em tempo oportuno

EDUCAÇÃO BÁSICA

Garantir a qualidade da Educação Básica e 
a melhoria dos indicadores educacionais, 
em articulação com os municípios, com 
ênfase no acesso, na permanência, na 

alfabetização de crianças, jovens e 
adultos, na melhoria do fluxo escolar e da 

aprendizagem de todos os estudantes

valores Ética e Transparência – Eficiência – Proatividade – Comprometimento e Resultados

visão Sergipe estará preparado para o futuro, por meio da modernização da gestão e do resgate do equilíbrio financeiro, 
garantindo serviços públicos de qualidade, especialmente nas áreas de Educação, Saúde e Segurança Pública
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