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Lagarto é uma das maiores e mais prósperas 

cidades do Estado de Sergipe, com uma área de 

969,577 Km² e população estimada de 101.305 

habitantes, distando 78 Km da capital, destaca-se pela 

sua longevidade, beleza histórica, cultural e natural que 

denunciam a existência de sua gente desde o início 

do século XVII, acredita-se, atribuindo-lhe mais de 300 

anos de história. 

A gênese de sua formação situa-se no povoado 

Santo Antônio, fundado nos idos de 1604 pelo 

sesmeiro Antônio Gonçalves de Santomé dentro do 

contexto emergente da necessidade de se conquistar 

Sergipe, expandir o catolicismo e a criação de gado 

no sentido Sul-Norte da Capitania. Em 1658 Lagarto 

torna-se distrito militar, medida que efetivava a posse 

do território e garantia proteção contra as ameaças 

externas e internas. 

Em meados do século XVII uma forte epidemia teria 

forçado a migração da primeira povoação para a atual 

sede do munícipio, num lugar denominado Colina do 

Lagarto, onde, sob a invocação a Nossa Senhora da 

Piedade e auxiliados pelos carmelitas, os lagartenses 

teriam alcançado o livramento da moléstia que 

dizimou considerável parte da sua população. Assim, 

desta devoção nasceu, em 11 de dezembro de 1679, a 

Freguesia de Nossa Senhora da Piedade do Lagarto 

que foi sustentada pelas atividades agropecuárias, até 

hoje abundantes.

Em 20 de outubro de 1697 cria-se a Vila de Nossa 

Senhora da Piedade do Lagarto, soberana desde 
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sua fundação, com fronteiras que ultrapassam as atuais. Neste lugar 

foi se aprimorando uma noção de independência, pertencimento e 

de lagartinidade, seguida de redefinições e afirmações territoriais, 

políticas, identitárias e culturais que culminaram e se aperfeiçoaram 

após a sua elevação à categoria de cidade, em 20 de abril de 1880.

O município de Lagarto se desenvolveu de forma mais proeminente 

na segunda metade do século XX graças aos resultados de sua 

diversificada atividade agrícola. Hoje, notável subcentro regional, 

destaca-se como importante centro empresarial, dispondo de 

atividades comerciais e industriais significativas que atendem o centro-

sul do estado e aos municípios limítrofes baianos. 

Berço de intelectuais renomados como Sílvio Romero, Laudelino 

Freire, Aníbal Freire, Abelardo Romero Dantas e Luiz Antônio Barreto, 

dentre tantos outros personagens que engrandecem a sua história 

e envaidece sua gente, a exemplo dos imortais integrantes da 

Academia Lagartense de Letras e seus respectivos patronos. Da sua 

prole destacam-se nomes do seu atual cenário intelectual sergipano 

e nacional, com ênfase para as pesquisadoras Aglaé d’Ávila Fontes e 

Beatriz Góis Dantas, para o poeta Assuero Cardoso e para o historiador 

Claudefranklin Monteiro. 

Dotada de um vasto patrimônio cultural, a cidade de Lagarto 

orgulha-se de seus grupos folclóricos, musicais e teatrais, sem 

esquecer-se dos seus festejos e do seu cabedal religioso que tanto a 

enobrece, com destaque para Banda de Pífanos, Ternos de Zabumba, 

Cangaceiros, Parafusos, Taeiras, Silibrina e Encomendação das Almas na 

dimensão do folclore; Orquestra Los Guaranis, Lacertae, Zanimais,  Los 

Românticos, Saco de Estopa, Banda Nuvem Negra, Kalil, Estúdio Box & 

Azulejo, Trio Chamego do Forró, Lourinho do Acordeon, Lourival Mendes, 

Antenor Nunes, Banda Xaqualha e Violão de Ouro no âmbito musical; 

Companhia de Teatro Cobras & Lagartos, Sete Panos, Grupo Cultural 

Tecendo a Manhã e Louvor Sertanejo nas artes cênicas; Festejos de 

Setembro – Festa de Nossa Senhora da Piedade, Desfile Cívico e Feira 

Agropecuária de Lagarto –, Vaquejada e Festejos Juninos e Natalinos no 

campo religioso e cultural.

Conhecida pelos seus como Cidade Ternura, a terra dos papa-jacas 

e da maniçoba, ainda preserva o bucolismo do interior sergipano, 

abrigando em teu seio riquezas culturais e naturais típicas do campo, 

a exemplo dos patrimônios históricos do Povoado Santo Antônio e da 

Cachoeira do Saboeiro. 

A atual Lagarto universitária é um dos lugares que mais tem 

crescido no Estado de Sergipe apresentando notável desenvolvimento 

no campo educacional, industrial, agropecuário e empresarial. Sua 

economia é diversificada, baseada na indústria de beneficiamento de 

fumo, plástico, café e aguardentes, seu comércio é pujante e variado, 

na agricultura e na pecuária destaca-se respectivamente na produção 

de feijão, laranja, fumo e mandioca, gado de corte e ovinos. Lagarto não 

para de crescer e sua história justifica toda sua vivacidade.

Texto por: José Uesele Oliveira Nascimento e Manoel Ribeiro 

Andrade
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Lagarto é um dos municípios que mais cresce em 
Sergipe e no Nordeste, devido a diversos fatores, den-
tre eles, destaca-se a sua localização geográfica. Com 
aproximadamente 500 mil habitantes num raio circular 
de 50 Km Lagarto torna-se um polo multirregional. 

Por sua pujança econômica tem sido foco de gran-
des investimentos federais e estaduais nos últimos anos, 
presentes na implantação do Campus da Saúde da UFS, 
na reforma e ampliação do Mercado Público, na reestru-
turação do Balneário Bica e na criação e aparelhamento 

do Hospital Regional prestes a se transformar Hospital 
Universitário para assistência da comunidade lagartense 
e das cidades circunvizinhas. 

A cidade cresce a passos largos no sentido empre-
sarial e empregatício com o incentivo de grandes em-
presas, a exemplo das indústrias do grupo Maratá. Vis-
lumbra futuros empreendimentos comerciais como o 
Shopping Center e vários outros projetos Imobiliários 
públicos e privados.     

GEOLOCALIZAÇÃO
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Em Lagarto, as atividades econômicas estão 
expressivamente pautadas nos produtos agríco-
las, destaca-se na produção da mandioca, milho, 
fumo e feijão na lavoura temporária e na produ-
ção da laranja, maracujá e mamão na lavoura 
permanente. Produz também banana, coco-
-da-baía, tomate, batata-doce e amendoim. Em 
seus cultivos ainda encontramos plantações das 
mais variadas para subsistência ou para venda 
nas feiras e até como produtos de exportação, 
são os casos do tabaco, do milho, da pimenta e 
das hortaliças.

O município tem um lugar privile-
giado no cenário nacional devido a sua 
vocação para a pecuária, possuindo o 
maior e melhor rebanho bovino do 
estado. Destaca-se também na criação 
de equídeos quarto de milha e de ovi-
nos da raça Santa Inês. Ainda no setor 
pecuarista, contamos com os criatórios 
de suínos, galináceos (galos, frangos, 
frangas, pintos e galinhas), bovinos de 
corte, bovino leiteiro e possui rebanhos 
de muares, caprinos e asininos. 

Plantio de Fumo

Abatedouro de Frangos

Casa de Farinha

Criação de Equinos

Criação de Equinos

Criação de Ovinos

Criação de Bovinos - Fazenda Bonfim, Povoado Brejo

ECONOMIA 

AGRICULTURA E PECUÁRIA 
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Calçadão D. Pedro II
Feira Livre

Rua Laudelino Freire

Feira Livre

Indústria 
Alimentícia

Indústria 
de  Fumo

Indústria 
de Móveis

Indústria 
de Doces

Maquete Virtual do Shopping

O setor industrial de Lagarto é incentivado pelos 
investimentos do Grupo Maratá, que hoje já conta 
com 44 famílias de produtos alimentícios em sua li-
nha de produção, atendendo o mercado nacional e 
internacional, gerando emprego e renda para mais 
de 4 mil pessoas. A industrialização do tabaco tam-
bém movimenta a economia do município, pois sua 
produção é exportada para outros estados. Destaca-
-se ainda neste setor as indústrias de embalagens, de 
móveis planejados, de velas, de doces e de produtos 
químicos. Aquecidos por outros setores da econo-
mia e investimentos públicos o setor do comércio e 
serviços é o que mais cresce no município, tais como 
lojas de artigos diversos, prestação de serviços, edu-
cação, mercados e hipermercados, revendedoras de 
carro e motos de passeio, máquinas agrícolas e de 
peças automotivas.      

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ECONOMIA 
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Dada a beleza de seu patrimônio 
natural, histórico e cultural Lagarto, torna-
se um lugar indispensável para os turistas 
que vêm conhecer Sergipe. Têm um 
grande potencial turístico a ser explorado, 
com ênfase para o centro histórico (Largo 
da Piedade e do Rosário, Santuário 
Mariano de Nossa Senhora da Piedade, 
Prédio da Lira Popular de Lagarto, Grupo 
Escolar Sílvio Romero e Praça Filomeno 
Hora) e povoado Santo Antônio (Marco 
Inicial, Cruz das Almas, Capela de Santo 
Antônio e Cruz de Adolfo) - no âmbito 
do patrimônio construído e histórico-
cultural. Na esfera do patrimônio natural/
paisagístico temos a Serra do Oiteiro, 
Serra da Miaba (Cachoeira do Saboeiro), 
Fazenda Bomfim e Prainha da Barragem 
Dionízio Machado. 

Lagarto é uma cidade festiva e acolhedora, conta 
com uma variedade de espaços para o divertimento 
do público em geral, nesta seara encontramos 
muitos atrativos, a exemplo das casas noturnas Villa 
F5, Fábrica da Música e Armazém Ponto.com. Na 
gastronomia, o visitante pode saborear a tradicional 
maniçoba e arroz de galinha de Lagarto, servindo-se 
uma infinidade de bares e restaurantes para outros 
deleites, com destaque para Choperia Memorial, 
Sushibar, Biroska Bar, La Massa, Bar Caldo de Cana e 
Confraria Paulistana. 

No campo do lazer contamos com uma diversidade de 
festas, com destaque para a tradicional Festa da Padroeira, 
Quermesses e Cristo Vive na dimensão religiosa e Natais 
dos Povoados. Além destes, outros eventos animam a 
cidade, com ênfase para a popular Vaquejada de Lagarto, 
Cavalgadas, Festas Juninas, Exposição Agropecuária de 
Lagarto e Desfiles Cívicos.

Fazenda Bomfim - Povoado Brejo

Barragem Dionísio
de Araújo Machado

Parque de Vaquejada Zezé Rocha

Ciclo Turismo

Praça Nossa Senhora da Piedade

Cachoeira do Saboeiro

TURISMO

6
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Grupo Folclórico
Parafusos

Lagarto é um celeiro de intelectuais 
renomados, da sua prole destaca-se Sílvio 
Romero, Laudelino Freire, Aníbal Freire, 
Abelardo Romero Dantas e Luiz Antônio 
Barreto, dentre tantos outros filhos 
ilustres atuantes nas mais diversas áreas 
do conhecimento. Destes podemos citar 
Aglaé d’Ávila Fontes, Beatriz Góis Dantas 
e Claudefranklin Monteiro no âmbito da 
pesquisa; Assuero Cardoso, Anderson Ribeiro 
e Fábio de Oliveira no fazer literário. 

Dona de um incontestável patrimônio cultural, a 
cidade de Lagarto conta com inúmeros festejos, grupos 
folclóricos, musicais e teatrais. Com destaque para 
Banda de Pífanos, Ternos de Zabumba, Cangaceiros, 
Parafusos, Taeiras, Silibrina e Encomendação das Almas 
no folclore; Orquestra Los Guaranis, Lacertae, Zanimais,  
Los Românticos, Banda Nuvem Negra, Kalil, Estúdio 
Box & Azulejo, Trio Chamego do Forró, Lourinho do 

Acordeon, Lourival Mendes, Antenor Nunes, Banda Xaqualha 
e Violão de Ouro no âmbito musical; Companhia de Teatro 
Cobras & Lagartos, Sete Panos, Grupo Cultural Tecendo 
a Manhã e Louvor Sertanejo nas artes cênicas; Festejos de 
Setembro, Vaquejada e Festejos Juninos e Natalinos no campo 
religioso e cultural.  

Festividades de São João

Dia da Lagartinidade - Companhia 
de Teatro Cobras & Lagartos

Sarau da Caixa D’Àgua

Pratos da culinária 
lagartense: Maniçoba e  

Arroz de Galinha

Monumento à  
Sílvio Romero

Marco Cruz das Almas - 
Povoado Santo Antônio

CULTURA
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INVESTIMENTOS

Amplos investimentos federais 
e estaduais impulsionam o cres-
cimento do município de Lagar-
to-SE, a exemplo do Campus da 
Saúde da UFS, Mercado Municipal, 
Balneário Bica  e Hospital Regional 
prestes a se transformar Hospital 
Universitário, empreendimentos 
comerciais como o Shopping Cen-
ter, projetos Imobiliários públicos 
e privados. Afora estes, foram assi-
nados importantes convênios com 
o governo federal que vão assegu-
rar maior e melhor infraestrutura. 
São eles: Abastecimento de água, 
Esgotamento sanitário, Projeto do 
Rodoanel que vai melhorar o fluxo 
de veículos no município.

Reforma do Balneário Bica

Construção do Campus da Universidade Federal de Sergipe

Reforma e ampliação do Mercado Municipal

SERVIÇO PÚBLICO

Em fevereiro de 2014, a Prefeitura de 
Lagarto, através da Secretaria Municipal 

do Desenvolvimento Social e do Trabalho 
(SEDEST), em Parceria com o Governo 

Federal (programa “Minha Casa Minha Vida”) 
e a Caixa Econômica Federal, entregaram 

544 casas nos residenciais João Nogueira e 
Júlia Nogueira, realizando o sonho da casa 

própria de mais de 2 mil lagartense. 

Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria 
Municipal do Desenvolvimento Social e 
do Trabalho (SEDEST), pactuou de 26 
cursos com o SENAC e SENAI, através 
do PRONATEC, certificando 579 jovens 
lagartense.

Cursos destinados às mulheres 
beneficiárias do Programa Bolsa 
Família Federal.

Projeto realizado no CREAS 
ARACELI, com adolescentes 
em cumprimento de 
medidas socioeducativas.

ENTREGA DE CASAS POPULARES

AÇÕES DA 
SECRETARIA 

MUNICIPAL DO 
DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL E DO 
TRABALHO – SEDEST

FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

CURSOS DE GERAÇÃO DE
EMPREGO E RENDA

PROJETO 
“PINTANDO MUROS, 
CONSTRUINDO 
VIDAS”

Desenvolvido com crianças e adolescentes do Serviço de Conivência e Fortalecimento de Vínculos, 
nas modalidades: Coral, Ballet e Baile de Debutantes.

PROJETO APRESENTANDO ARTES 2013 E 2014
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Implantação do dia da Família na Escola e acompanhamento pedagógico 
contínuo em todas as escolas da Rede Municipal

AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO - SEMED

Parcerias da 
Secretaria da 

Educação com 
as Instituições de 
Ensino Superior 

(UFS e D. Pedro), 
Ministério Público 
e com as demais 

Secretarias do 
Município.

 Formação 
continuada para 
os professores da 
Educação Infantil, 
Anos iniciais e 
Finais, da EJA e das 
Salas Recursos

Ampliação das salas 
de Recursos e garantia 
da acessibilidade nas 
Unidades de Ensino. 

Acompanhamento pedagógico na semana de 
planejamento das escolas para o ano letivo de 2015.

Elevação na meta 
do IDEB nos anos 
iniciais, levando o 

município a ocupar 
a 2ª lugar no 

Estado

AÇÕES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS

Reinauguração da 
Unidade Básica 
de Saúde (UBS) 
Padre Almeida, no 
povoado Colônia 
Treze.

Realização de  282 cirurgias de 
Pterígio e 1.107 (um mil cento e sete) 

cirurgias de Catarata realizadas.

Implatação do 
Centro Lagartense 
de Equoterapia, 
destinado à terapia 
de crianças e 
adolescentes com 
deficiências, como: 
autismo, paralisia 
cerebral, síndrome 
de down, entre 
outras.

AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM PÚBLICA 
E DA DEFESA DA CIDADANIA – SEMOP

O Curso de Formação para Agentes de Trânsito (CFAT), turma “Nilo Peçanha”, contou 
com a parceria de várias Administrações Municipais do sul e centro-sul do estado, 
exemplo de Lagarto, Poço Verde, Itabaianinha, Simão Dias, Boquim e Umbaúba, e com 
o Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (DETRAN/Se). O curso teve como 
objetivo a formação e aperfeiçoamento técnico dos profissionais agentes de trânsito dos 
referidos municípios

Alterações no tráfego de veículos, 
melhorando a organização do trânsito e 
o fluxo de veículos nas principais ruas e 
avenidas da cidade
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AÇÕES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DO 

DESENVOLVIMENTO URBANO E 
OBRAS PÚBLICAS – SEMDURB

Programa “Luz para todos”, realizou a otimização do fornecimento 
de energia para o Assentamento Roseli Nunes, interior do município, 
beneficiando 60 famílias.

Reforma da ponte que dá acesso ao povoado Macuna, localizado 
cerca de 20 quilômetros do centro urbano.

Pavimentação e 
drenagem pluvial da 

estrada de acesso 
ao Povoado Santo 
Antônio, passando 
pelo bairro Pratas

Pavimentação a 
paralelepípedo 
do loteamento 
Mesquita

Pavimentação asfáltica 
em 28 ruas do centro 
urbano do município.

AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, 
COMÉRCIO E TURISMO – SEMICT

A Prefeitura Municipal de Lagarto por meio da SEMICT atenta 
a política de geração de emprego e renda, logo, preocupou-se 
em melhorar as Leis Municipais (Leis Complementares nº 51, de 
25.10.2013, 54, de 29.07.2014  e 57,de 15.12.2014) de incentivos 
fiscais e econômicos para facilitar a abertura de novas empresas 
no município de Lagarto - Criou o PROLAGARTO: Programa de 
Desenvolvimento Econômico e Social de Lagarto. Desde sua criação, 
várias empresas estão buscando informações e outras já se instalando 
como exemplo da Fasouto, Magazine Luisa, Supermercado Bom Bom 
e Maratá. E para dinamizar ainda mais o PROLAGARTO, esta secretaria 

junto com a SECJESP e SECOM criou o Lagarto Investe – Plano 
municipal de promoção econômica, social, cultural e turística 
de Lagarto. Tem o objetivo de divulgar o município com seus 
atrativos e atrair novos visitantes e investidores. 

Criação do Termo de Cooperação Técnico/Econômico 
entre a CODISE- companhia de desenvolvimento econômico e 
social de Sergipe e a Prefeitura de Lagarto por 
meio da SEMICT.  A parceria 
tem o objetivo propiciar o 
município de estudos técnicos 
e financeiros para a CRIAÇÃO 
DO POLO INDUSTRIAL 
- viabilização de galpões 
em áreas que cedidas 
pelo município a fim de 
disponibilizar a construção 
de um Distrito Industrial 
e o Centro Vocacional 
Tecnológico (CVT).              

AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA,
DA JUVENTUDE E DO ESPORTE – SECJESP

A Prefeitura Municipal de Lagarto por meio da Secretaria 
Municipal de Cultura, da Juventude e do Esporte (SECJESP) 
realizou, apoiou e patrocinou, desde março de 2013, mais 
de 150 eventos esportivos, culturais e festivos, a exemplo do 
São João de Lagarto, encontro natalino, oficinas de teatro, 
Corrida Cidade de Lagarto e diversos campeonatos de futebol, 
futsal, atletismo de bairros e povoados, bem como, apoio ao  
LAGARTO FUTEBOL CLUBE 

No que tange à captação de recursos e elaboração de 
projetos para esporte e inclusão social, a SECJESP juntamente 
com a SEPLAN e SEMDURB formaram a COMISSÃO DE 
PROJETOS para o desenvolvimento destes de programas; 
acompanhamento nos órgãos competentes das esferas Estadual 
e Federal, contando com apoio parlamentar do deputado 
lagartense, Fábio Reis. Entres as ações, projetos e/ou programas 
da secretaria aqui apresentada, estão:

1- O Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) - Campo de 
Futebol oficial, complexo Atletismo, Ginásio Poliesportivo, 
Academia (análise CAIXA), a ser construído no Bairro Matinha;

2- Quadra Poliesportiva com Cobertura na Colônia Treze 
(em execução);

3- Quadra Poliesportiva com Cobertura no Crioulo (em 
execução);

4- Quadra Poliesportiva com Cobertura na Pururuca (análise 
CAIXA);

5- Academia da Saúde – parceria com SMS (em conclusão);

Realização do Campeonato Amador

Realização da 
tradicional

Corrida 
Cidade de 

Lagarto

Visita ao Ministério do Esporte, em busca de 
investimentos para o esporte

Visita do medalhista olímpico Arthur Zanetti a Lagarto

6- Ciclovias Reforma e Ampliação no perímetro urbano de 
Lagarto (análise CAIXA);

7- Reforma no Taticão, Bairro Laudelino Freire (análise 
CAIXA);

8- Programa do Esporte e Lazer da Cidade – PELC com 05 
núcleos em todo o município de Lagarto (análise Ministerial);

9- Reforma da Praça Filomeno Hora (análise CAIXA);
10- Reforma da Praça da Piedade (análise CAIXA);
11- Reforma e construção da Praça da Pindoba (análise 

CAIXA);
12 – Reforma da Praça Santa Terezinha (análise CAIXA);
13- Reforma Praça Joana Gomes Libório (análise CAIXA);
14- Construção da Praça da Igreja Alto da Boa Vista (análise 

CAIXA);
15- Reforma na Piscina do Brejo (análise CAIXA);
16- Parque Eco Turismo do Saboeiro (análise CAIXA);
17- Orla da Barragem DAM - Parceria com Governo do 

Estado (análise CAIXA);
18- Reforma Quadra da Brasília (Projeto em 

desenvolvimento);
19- Praça do Tanque (Projeto em desenvolvimento).

Diante desse conjunto de trabalhos aqui expostos, temos 
toda a certeza de que tudo isso ficará não só como legado 
extraordinário para o futuro dando um salto na qualidade de 
vida da população lagartense, como também acompanhará o 
desenvolvimento do nosso município.
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