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A CEHOP - Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas é uma Sociedade de

Economia Mista, vinculada  à  SEINFRA  –  Secretaria  de  Estado  da  Infraestrutura  e  do

Desenvolvimento Urbano. Foi criada através Resolução nº 21/1965 - CONDESE,  Conselho

do Desenvolvimento Econômico de Sergipe, em 27/07/1965, conforme art. 26 da Lei 1.277,

de 08/06/1964, com a denominação COHAB - Companhia de Habitação Popular de Sergipe.

Em 09/04/1991, passou a denominar-se CEHOP - Companhia Estadual de Habitação e Obras

Públicas, por força da Lei 2.960. Em 26/08/2004, através da Lei 5.413, foi transformada em

Autarquia Especial  com a denominação DEHOP –  Departamento Estadual de Habitação e

Obras Públicas. Através da Lei 6.334 de 02/01/2008, foi revogada a lei anterior, que

transformou a Empresa em Autarquia e iniciou o processo de extinção do DEHOP.  

Tem como Missão, “Executar a política habitacional do Governo do Estado,

promovendo soluções adequadas de habitação para a população de média e baixa renda.

Elaborar projetos e administrar obras de engenharia, visando atender as necessidades

da administração pública”. Ademais, tem como Visão “Ser referência de eficiência e

eficácia na administração e/ou fiscalização de contratos para produção de habitações e

obras públicas”. Tem como atividades básicas, a elaboração e/ou acompanhamento de

Projetos de Arquitetura, Urbanismo e Engenharia e a administração de Obras Públicas, tais

como as obras de construção, conservação e manutenção do Patrimônio e Acervo Públicos. 

No exercício de 2017, as atividades da Companhia se  desenvolveram de  acordo com os

programas e ações estabelecidos na Lei Orçamentária Anual - 2017 para os   Órgãos da

Administração Pública Estadual, que através dos Termos de Cooperação Técnica com a

CEHOP, possibilitou a execução das obras públicas do Governo do Estado.

A  CEHOP tem como objetivo a realização de licitações, fiscalização e gerenciamento de

contratos para execução de projetos e/ou obras de construção, ampliação e   reforma de

edificações públicas, enquanto os Órgãos cooperados realizam a execução orçamentária e

financeira, demonstrando e avaliando, através de indicadores, os resultados alcançados dos

seus programas e ações previstas no planejamento e orçamento anual e plurianual.
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Para consecução do seu objetivo, a Companhia contou com o apoio e confiança de diversos

Órgãos Públicos Estaduais,  ressaltando-se que, neste  ano, foram firmados 06 Termos de

Cooperação Técnica,  em parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda, Secretaria de

Estado da Educação, Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor, Secretaria

de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca,  Secretaria de Estado da

Inclusão e Assistência Social, do Trabalho e dos Direitos Humanos e  Companhia  de

Desenvolvimento Econômico de Sergipe – CODISE.

Durante este  exercício, estão sendo  administrados 56 Termos de Cooperação Técnica, de

anos anteriores,  perfazendo um total de R$ 177.675.111,04 (cento e setenta e sete  milhões,

seiscentos e setenta e cinco  mil,  cento  e  onze  reais  e  quatro  centavos). Destes,  foram

concluídos 26 Termos, no valor de R$ 45.234.713,09 (quarenta e cinco   milhões,  duzentos

e  trinta  e  quatro  mil,   setecentos  e  treze  reais e nove centavos) e encontram-se em

andamento  30 Termos, perfazendo um total  de  R$ 132.440.397,95 (cento e trinta e dois

milhões, quatrocentos  e  quarenta mil,  trezentos  e  noventa  e  sete reais  e  noventa  e  cinco

centavos), com os seguintes órgãos cooperados: Secretaria de Estado da Infraestrutura e do

Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Estado da Fazenda, Secretaria de Estado da

Educação, Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência

Social, do Trabalho e dos Direitos Humanos, Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao

Consumidor, Secretaria de Estado da Cultura, Secretaria de Estado da Agricultura,

Desenvolvimento Agrário e da Pesca, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos

Hídricos, Secretaria de Estado do Turismo e do Esporte, Secretaria da Casa Civil, Secretaria

de Estado da Segurança Pública, Fundação Renascer, DETRAN/SE, CODISE, IPES SAÚDE

e com a Justiça Federal/SE.

Administração     e     Finanças

Para manutenção das atividades administrativas da CEHOP foram, inicialmente, previstos

recursos no valor de R$ 60.978.100,00 (sessenta milhões, novecentos e setenta e oito  mil e

cem reais), conforme estabelecidos na Lei Orçamentária Anual LOA/2017 – Coordenação e

Manutenção Geral. 

No decorrer do exercício, após ajustes operacionais e administrativos, visando sempre a

qualidade do funcionamento e  manutenção da empresa, foram necessárias     02   (duas)
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suplementações  orçamentárias, nos valores de R$ 1.494.000,00  (um milhão, quatrocentos e

noventa e quatro mil reais)  e  de  R$ 2.500.000,00  (dois   milhões   e  quinhentos   mil

reais) ,  totalizando R$ 64.972.100,00 (sessenta e quatro milhões, novecentos e setenta e dois

mil e cem reais).

Até   a   presente   data   foram  utilizados   recursos  orçamentário    no  valor de R$

53.991.964,53  (cinquenta  e  três  milhões,  novecentos e noventa  e  um  mil, novecentos  e

sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos). Deste montante, R$ 22.471.822,02 (vinte

e  dois milhões, quatrocentos  e setenta  e  um  mil, oitocentos  e  vinte  e  dois  reais  e  dois

centavos), foram  utilizados  para pagamento de Despesas com Pessoal,   sendo R$

21.298.295,18 (vinte e um milhões, duzentos e noventa e oito mil, duzentos e noventa e cinco

reais  e dezoito centavos) para a Folha de Pagamento e Encargos e   R$ 1.173.526,84 (um

milhão, cento e setenta e três mil, quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos),

para pagamento de outras despesas com pessoal. Foram utilizados  para pagamento de

Despesas Administrativas o montante de R$ 7.471.384,72 (sete milhões, quatrocentos e

setenta  e  um  mil, trezentos e oitenta  e  quatro  reais  e  setenta  e  dois  centavos) e  R$

22.577.548,54 (vinte e dois milhões, quinhentos e setenta e sete mil, quinhentos e quarenta e

oito reais e cinquenta e quatro centavos) foram utilizados  para a  Amortização da Dívida

Imobiliária.

Processos de   Licitação   

Destacamos a realização de 12 Processos Licitatórios destinados à execução de projetos,

obras e serviços de engenharia, com custo total de R$ 36.052.988,08 (trinta e seis milhões,

cinquenta  e  dois  mil,  novecentos  e  oitenta  e  oito reais  e  oito  centavos)

nas seguintes modalidades: 01 Carta Convite, no valor total de R$ 34.150,00 (trinta e quatro

mil, cento e cinquenta reais), 05 Tomadas de Preços, no valor total de R$ 3.204.842,88 (três

milhões, duzentos e quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos) e

06 Concorrências, no valor total de R$ 32.813.995,20  (trinta e dois milhões, oitocentos e

treze mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos).

Fiscalização de Obras

Em 2017, foram fiscalizadas 46   Obras Públicas, realizadas em parceria com Órgãos do

Governo Estadual, com investimentos totais no valor de R$ 287.692.656,00 (duzentos e
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oitenta e sete milhões, seiscentos e noventa e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais), dos

quais foram faturados, neste exercício, o valor de R$ 63.986.324,00 (sessenta e três milhões,

novecentos e oitenta e seis mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos). Do

total, foram concluídas 15 obras públicas com investimentos totais no valor de R$

32.340.900,00 (trinta e dois milhões, trezentos  e quarenta  mil, novecentos reais), dos quais

foram faturados, em 2017, o valor de R$ 3.789.687,00 (três milhões, setecentos e oitenta e

nove mil, seiscentos e oitenta e sete reais). Encontram-se em andamento 29 Obras públicas

com investimentos na ordem de R$ 269.429.354,00 (duzentos  e sessenta e nove milhões,

quatrocentos e vinte  e  nove  mil, trezentos e cinquenta  e  quatro  reais), dos quais foram

faturados, em 2017, o valor de R$ 58.586.547,00 (cinquenta e oito milhões, quinhentos  e

oitenta e seis mil, quinhentos e quarenta e sete reais).

Serviços   de Engenharia e Projetos

Neste ano,  até  a  presente  data, para atendimento aos diversos Órgãos Públicos, foram

contratados 02 novos projetos ou  serviços  de  engenharia  com  empresas de arquitetura e

engenharia, com o gerenciamento e orientação técnica da CEHOP, no valor total  de R$

71.128,83  (setenta e um mil, cento e vinte e oito reais e oitenta e três centavos), tendo sido

pago o valor de R$ 43.137,95 (quarenta e três mil, cento e trinta e sete reais e noventa e cinco

centavos). Além deste,  encontram-se em andamento,  de anos anteriores, 05 contratos de

projetos/serviços de engenharia, para os quais  foi pago, em 2017,  o valor de R$ 56.330,97

(cinquenta e seis mil, trezentos e trinta reais e noventa e sete centavos). Assim, em 2017, foi

investido em projetos e/ou serviços de engenharia, o montante de R$ 99.468,92  (noventa e

nove mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos).

Foram elaborados pela equipe técnica da CEHOP, 86 laudos de avaliação, para  fins  de

desapropriação de imóveis e 46 laudos  de vistoria, para fins de locação de imóveis e 31

licenças  ambientais.  Foram executados 21 levantamentos cadastrais de edificações  e/ou

digitalizações  de  projetos, 21   projetos de arquitetura, 61  orçamentos de obras  e  8

orçamentos externos atualizados ou analisados pela CEHOP, 11 termos de referência para

contratação de projetos ou serviços topográficos,  15 relatórios de vistorias e/ou pareceres

técnicos.
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Políticas governamentais atendidas pelas atividades da Cehop :

As  atividades  desenvolvidas  pela  Cehop  no  exercício  de  2017  foram  direcionadas  para

fornecer os recursos técnicos de engenharia e arquitetura necessários ao Governo do Estado,

visando a realização de obras como requisito para cumprimento das suas políticas públicas.

Desta forma,  o programa educacional  foi  contemplado com diversas  obras de construção,

ampliação e recuperação de diversas unidades educacionais, destacando-se a construção das

escolas profissionalizantes em Poço Redondo, Umbaúba, Nossa Senhora do Socorro e Nossa

Senhora das Dores, como também a Reforma do Colégio Atheneu Sergipense. Para suporte as

ações nas áreas de justiça e segurança, foram realizadas intervenções em presídios, como o de

Areia Branca, delegacias, construção da 1ª Etapa do Instituto Médico Legal, Implantação do

Instituto de Análise e Pesquisas Forenses, Fórum Ministro Geraldo Barreto Sobral, Justiça

Federal de 1º Grau, Unidade de Medida Socioeducativa e Cadeia de Estância. Na preservação

de  unidades  de  cultura  foram realizadas  obras  no  Teatro  Ateneu,  Teatro  Tobias  Barreto,

Centro de Criatividade,  Implantação do Largo da Gente Sergipana e Prédios históricos na

cidade de São Cristovão. A manutenção dos prédios públicos também foram objeto de ação

por parte da Cehop, executando reformas na sede e postos fiscais da Sefaz, Detran, Palácio de

Veraneio, Posto de Atendimento ao Cidadão – 3ª CIA/8º BPM e Torres de Transmissão da

FUNDAP,  como  também  realizando  procedimentos  para  contatação  de  serviços  de

manutenção  preventiva  e  corretiva  na  Secretaria  de  Educação,  Ipesaude  e  Secretaria  da

Inclusão Social.  Importantes obras necessárias ao desenvolvimento econômico e social  do

estado também estão inseridas no elenco de atividades da companhia, a exemplo das obras de

Infraestrutura  no  Distrito  Industrial  em  Simão  Dias,  Infraestrutura  Urbana  da  Avenida

Euclides  Figueiredo,  Drenagem e  Esgotamento  Sanitário  no  Corredor  Viário  da  Avenida

Tancredo Campos, Corredor Viário e Urbanização da Avenida João Rodrigues, Pavimentação

de Ruas nos Loteamentos  Santa Tereza e Orlamar,  Ginásio Poliesportivo  de Itabaiana,  2ª

Etapa da Orlinha do Bairro Industrial, Terminal Pesqueiro em Aracaju, Construção do novo

Ceasa em Itabaiana, reforma e ampliação do Centro de Convenções, Projetos no Perímetro

Irrigado  Manoel  Dionísio  em  Canindé,  Implantação  de  Sistemas  de  Dessalinização,

construção do Centro Especializado em Reabilitação (CER-IV) e Construção do Hospital do

Câncer.

5



COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS – CEHOP

CONCLUSÃO

Neste  Relatório,  demonstramos  as  atividades  desenvolvidas  pela  CEHOP  em  2017,

ressaltando a somação de todos que fazem esta  Empresa,  para a concretização das metas

estabelecidas pelo Governo do Estado de Sergipe, na realização e  manutenção das Obras

Públicas. A Diretoria Executiva da CEHOP agradece ao Excelentíssimo Senhor Governador

do Estado pelo apoio irrestrito  dado à  nossa  Empresa, ao Secretário de Estado da

Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano, aos Acionistas e Conselheiros que, em parceria

com todos os nossos  empregados e colaboradores, viabilizaram o cumprimento das ações

estabelecidas  no planejamento do governo para o exercício  2017, visando a melhoria  dos

serviços de infraestrutura para o povo sergipano.

Aracaju, 06 de dezembro de 2017.

Diretoria Executiva da CEHOP

Eng.ºCAETANO DE A QUARANTA FILHO  Eng.ª ALTINA SANDRA M B  GARCEZ

               Diretor-Presidente                                 Diretora de Operações e Serviços

Eng.º HOWARD ALVES DE LIMA         Econ. PATRÍCIA Mª DA FONSECA PORTO

             Diretor Técnico                                     Diretora Administrativa e Financeira

Responsável pelas informações:  ______________________________________ 

                                                                    ASPLAN/CEHOP
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