
TEMA SUBTEMA PROPOSTA RECEBIDA NOME DO PROJETO DESCRIÇÃO

Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento

Adquirir implementos 
agrícolas e 

equipamentos e 
adequar estrutura 
para a produção 

agropecuária

Aquisição de calcário 
agricola 

Compra de calcário 
agrícola para distribuição 

aos produtores rurais

Adquirir calcário agrícola para distribuição aos produtores rurais para recuperar o 
solo das áreas de pastagens e de culturas anuais, aumentar a renda dos 
produtores rurais, pontencializar a eficiência da produção agrícola e pecuária.

Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento

Oferecer assistência 
técnica, formação em 
agroecologia e apoiar 

a produção 
agroecológica

ASSITÊNCIA TÉCNICA 
ESPECIALIZADA PARA 

ASSENTAMENTOS

Assistência técnica 
especializada para 

assentamentos

Garantir assistência técnica e extensão rural especializada para a produção 
agroecológica, voltada para as famílias assentadas.

Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento

Certificar produtos 
agropecuários e 
agroindustriais 

Certificação de produção 
agropecuária e 
agroindustrial

Certificação de produção 
agropecuária e 
agroindustrial

Pôr em prática o Programa de Certificação de Produtos Agropecuários e 
Agroindustriais - Certifica Minas em estabelecimentos rurais e agroindustriais 
visando garantir a qualidade da produção agropecuária e agroindustrial nos 
escopos Algodão, Azeite, Cachaça, Café, Carne Bovina, Frango Caipira, Frutas, 
Hortaliças, Leite, Mel, Ovo Caipira, Orgânicos, Queijo Minas Artesanal e SAT (Sem 
Agrotóxicos), e melhorar a competitividade.

Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento

Adquirir implementos 
agrícolas e 

equipamentos e 
adequar estrutura 
para a produção 

agropecuária

PESQUISA E 
TRANSFERÊNCIA DE 
TECNOLOGIA PARA 

AGROPECUÁRIA

Complementação projeto 
Pesquisa e Transferência 

de tecnologia para 
agropecuária

O projeto consiste em complementar os investimentos em pesquisa e 
transferência de tecnologia para o desenvolvimento da agropecuária, a partir das 
necessidades do setor na região e dos saberes locais.



Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento

Oferecer assistência 
técnica, formação em 
agroecologia e apoiar 

a produção 
agroecológica

Contratação Serviços de 
Agronomia

Contratação de Serviços 
de Agronomia para apoio 
técnico aos agricultores 

familiares assentados

Contratação de serviços de agronomia para dar apoio técnico e orientação aos 
agricultores familiares da reforma agrária para uma melhoria da produção dos 
assentados e para contribuir que seus produtos sejam de grande quantidade e de 
melhor qualidade.

Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento

Fortalecer a produção 
de frutas e hortaliças: 
insumos, assistência 
técnica e estrutura

Diversificação da atividade 
econômica por meio do 

fortalecimento da 
agricultura – Fruticultura 

e Olericultura 

Diversificação da atividade 
econômica por meio do 

fortalecimento da 
agricultura – Fruticultura 

e Olericultura 

O projeto consiste em fornecer aos produtores de frutas e hortaliças selecionados 
mudas de frutíferas, insumos, assistência técnica, equipamento de irrigação 
localizada, unidades de classificação de hortaliças, para que haja possibilidade de 
produção, na perspectiva da retomada das atividades produtivas. Objetivo: 
fortalecer e aprimorar a produção de frutas e hortaliças nos municípios atingidos.

Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento

Instalar Banco de 
Alimentos, Banco de 
Sementes Crioulas e 
Hortas Comunitárias

Fortalecimento da 
Agricultura Familiar

Fortalecimento da 
Agricultura Familiar - 

Criação de Hortas 
Comunitárias

Fortalecimento da Agricultura Familiar - Criação de Hortas Comunitárias nas 
comunidades Chácara Chorius, Queima Fogo, 26 de outubro, Baú, Distrito de Silva 
Campos e nos Bairros periurbanos Paraiso e Morro Doce. As hortas são uma 
forma de garantir às famílias uma alimentação melhor, criando hábitos saudáveis 
e uma qualidade de vida melhor.

Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento

Adquirir implementos 
agrícolas e 

equipamentos e 
adequar estrutura 
para a produção 

agropecuária

FORTALECIMENTO DAS 
ATIVIDADES 

AGROPECUÁRIAS PARA 
FOMENTO DA PRODUÇÃO 

DE ALIMENTOS DE 
ORIGEM ANIMAL

Fortalecimento das 
atividades agropecuárias 
para incentivar produção 
de alimentos de origem 

animal

Reestruturar infraestruturas básicas e fornecer equipamentos e implementos 
agrícolas, visando a retomada do desenvolvimento das atividades produtivas, 
estímulo à produção agropecuária, com a melhoria da logística de trabalho, das 
condições sanitárias e produtividade, o que vai garantir uma produção de 
alimentos para autoconsumo e para comercializar. 

Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento

Instalar Banco de 
Alimentos, Banco de 
Sementes Crioulas e 
Hortas Comunitárias

Implantação do Banco de 
Alimentos

Construção do Banco 
Municipal de Alimentos

Criar Banco Municipal de Alimentos para melhorar a conservação dos produtos 
adquiridos da agricultura familiar, fortalecer a distribuição de cestas verdes e 
reduzir o índice de vulnerabilidade social do município.

Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento

Instalar Banco de 
Alimentos, Banco de 
Sementes Crioulas e 
Hortas Comunitárias

CASA/BANCO DE 
SEMENTES CRIOULAS

Criação de Casa/Banco de 
Sementes Crioulas

Criar uma casa de sementes e mudas para possibilitar aos agricultores a oferta a 
esses insumos, garantindo uma produção constante e a soberania na defesa das 
variedades locais. Permitirá ao agricultor menor custo de produção e preservará o 
patrimônio genético nacional das sementes. A proposta de projeto está alinhada à 
Política Estadual de Incentivo à Formação de Bancos Comunitários de Sementes 
de Cultivares Locais, Tradicionais ou Criolos, lei estadual nº 18.374/2009.



Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento

Instalar Banco de 
Alimentos, Banco de 
Sementes Crioulas e 
Hortas Comunitárias

IMPLEMENTAÇÃO DE 
HORTAS COMUNITÁRIAS

Criação de hortas 
comunitárias

Viabilizar hortas comunitárias nas comunidades. As hortas serão destribuídas em 
várias regiões das comunidades, possibilitando que as famílias trabalhem nas 
hortas comunitárias que estiverem mais próximas. O projeto inclui: assistência 
técnica e extensão rural, fornecimento de insumos básicos como adubo e 
sementes, equipamentos de trabalho como carrinhos de mão, microtrator, pás, 
enxadas, enxadão, sombrite, mangueiras de irrigação, estacas de eucalipto e 
grade tela.

Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento

Adquirir implementos 
agrícolas e 

equipamentos e 
adequar estrutura 
para a produção 

agropecuária

INCENTIVO À PRODUÇÃO 
E COMERCIALIZAÇÃO DE 

AVES E OVOS EM 
COMUNIDADES RURAIS

Incentivo à produção e 
comercialização de aves e 

ovos em comunidades 
rurais

Fortalecer a produção e comércio de aves e ovos em comunidades rurais 
assentadas como mecanismo de incentivo à agricultura familiar e à economia 
local, bem como de fortalecimento da política de reforma agrária. O projeto 
considera a compra de toda estrutura para a realização das atividades e todos 
equipamentos, além de políticas de apoio e incentivo

Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento

Construir bacias de 
captação de água de 
chuva (barraginhas) e 
realizar terraceamento

KIT IRRIGAÇÃO
Irrigação da produção em 

assentamentos

O projeto visa viabilizar aos atingidos dos Assentamentos irrigação de seus 
sistemas produtivos, para otimizar a produção e viabilizar renda. O projeto 
envolve a aquisição de kit irrigação para atendimento às famílias assentadas.

Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento

Ampliar o acesso à 
internet e investir em 

tecnologias digitais 
para produção e 
segurança rural

MODERNIZAÇÃO DO 
CAMPO – REDE DE 

COMUNICAÇÃO MÓVEL 
PARA ÁREAS RURAIS

Modernização do Campo 
– Rede de Internet Móvel 

para Áreas Rurais 

Expansão da cobertura de internet móvel com tecnologia 4G na zona rural, em 
regiões com potencial produtivo. Além disso, envolve outros 3 subprojetos: 
“Legado: Novas Gerações do Agro” que realizará capacitações para jovens rurais 
adaptadas ao contexto regional, focadas em tecnologias de produção sustentável 
e de gestão de negócios na agropecuária; “Assistência Técnica e gerencial 
continuada” que pretende gerar renda no campo através do uso de redes de 
relacionamento para serviços de assistência técnica e gerncial e uso de 
tecnologias digitais; “Fortalecimento da Segurança Rural em Municípios da Bacia 
do Rio Paraopeba”, que garantirá à Polícia Militar condições para reduzir a 
criminalidade na zona rural, utilizando a internet como meio de comunicação com 
a população.



Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento

Adquirir implementos 
agrícolas e 

equipamentos e 
adequar estrutura 
para a produção 

agropecuária

PATRULHA RURAL - 
TRATOR AGRÍCOLA

Patrulha Rural - Trator 
agrícola para melhorar 

produtividade e segurança 
dos produtores 

Adquirir um maquinário pesado com tipos de trator e carretinha para auxiliar nas 
atividades agrícolas de maneira a melhorar a produtividade e segurança dos 
produtores 

Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento

Oferecer assistência 
técnica, formação em 
agroecologia e apoiar 

a produção 
agroecológica

Plano de Ação em 
Educação Territorial 

Integrado ao Programa 
Agroecológico da Bacia do 

Rio Paraopeba

Plano de Ação em 
Educação Territorial junto 

ao Programa 
Agroecológico da Bacia do 

Rio Paraopeba

Iniciar um Plano de Educação Territorial com objetivo de contribuir para a 
implantação de processos agroecológicos visando transformar a realidade local. O 
Plano de Educação Territorial será desenvolvido através da realização de ações 
educacionais de caráter técnico, sociopolítico e cultural, com destaque na 
qualificação de jovens e adultos, bem como de coletivos já organizados (famílias 
acampadas e assentadas, grupos de mulheres, associações, cooperativas).

Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento

Construir bacias de 
captação de água de 
chuva (barraginhas) e 
realizar terraceamento

Revitalização de Sub – 
bacias Hidrográficas 

tributárias do Rio 
Paraopeba 

Revitalização de Sub – 
bacias Hidrográficas 

tributárias do Rio 
Paraopeba 

Implementação de boas práticas de conservação dos recursos naturais para 
promover a Revitalização da Sub-bacias Hidrográficas tributárias do rio 
Paraopeba, por meio da construção e implantação de bacias de captação de água 
de chuva (barraginhas) e terraços em nível (terraceamento) em propriedades 
rurais.

Água, Saneamento 
Básico, Resíduos 

Sólidos e Preservação 
Ambiental

Construir galpão para 
reciclagem e coleta 
seletiva, e instalar 

lixeiras

Coleta de lixo dos recantos Coleta de lixo dos recantos
Pôr em prática o sistema de coleta de lixo das comunidadades Recanto Laranjo, 
Recanto da Seriema, Recanto dos Pássaros, Recantos Sucupira e Recanto do Funil 

Água, Saneamento 
Básico, Resíduos 

Sólidos e Preservação 
Ambiental

Construir fossas 
sépticas biodigestoras

Construção de fossas 
sépticas biodigestoras

Construção de fossas 
sépticas biodigestoras

Construção de Fossas Septicas com o objetivo de contribuir para o saneamento 
básico da comunidade e eliminar a emissão de resíduos sanitários no rio 
Paraopeba

Água, Saneamento 
Básico, Resíduos 

Sólidos e Preservação 
Ambiental

Construir Parque 
Municipal

Construção do Parque 
Municipal 

Construção do Parque 
Municipal 

Construção de um Parque Municipal na área central do município, que tenha 
áreas verdes, academias ao ar livre, pistas de caminhadas, campo de futebol, uma 
lagoa, além de realizar a recuperação das áreas de preservação permanente do 
Córrego Mato Grosso, em uma construção de um espaço destinado ao lazer, 
cultura e ponto turistico para a região centro oeste.



Água, Saneamento 
Básico, Resíduos 

Sólidos e Preservação 
Ambiental

Construir galpão para 
reciclagem e coleta 
seletiva, e instalar 

lixeiras

Constução do Galpão de 
Triagem e Reciclagem

Constução do Galpão de 
Triagem e Reciclagem

Construção de local para realizar separação de resíduos sólidos reciclaveis com 
maquinário para realização de triagem

Água, Saneamento 
Básico, Resíduos 

Sólidos e Preservação 
Ambiental

Adquirir 
equipamentos para a 
fiscalização ambiental

Fortalecimento da 
fiscalização ambiental

Fortalecimento da 
fiscalização ambiental

Aumentar a qualidade da fiscalização ambiental no município por meio da compra 
de veículo adequado e drone

Água, Saneamento 
Básico, Resíduos 

Sólidos e Preservação 
Ambiental

Construir galpão para 
reciclagem e coleta 
seletiva, e instalar 

lixeiras

Implantação da Coleta 
Seletiva

Realização de Coleta 
Seletiva

Pôr em prática Coleta Seletiva Porta a Porta e instalar pontos de entrega 
voluntaria, por meio da elaboração de projeto basico e executivo de coleta 
seletiva, assim como a compra de veiculos apropriados para a coleta, a compra e 
instalação de Pontos de Entrega Voluntária (PEV's) em cada região da área urbana 
do municipio e programa de educação ambiental contÍnuo. 

Água, Saneamento 
Básico, Resíduos 

Sólidos e Preservação 
Ambiental

Perfurar poço 
artesiano comunitário 

para acesso à água

Instalação de poço 
artesiano comunitário

Criação de poço artesiano 
comunitário

Perfuração de um ou mais poços artesianos com o objetivo de sanar a falta de 
acesso a água e garantir acesso à água potável

Água, Saneamento 
Básico, Resíduos 

Sólidos e Preservação 
Ambiental

Construir galpão para 
reciclagem e coleta 
seletiva, e instalar 

lixeiras

MEIO AMBIENTE LIMPO
Meio Ambiente Limpo: 
Construção de lixeiras

Construção de lixeiras (caçambas) em pontos estratégicos para a comunidade

Água, Saneamento 
Básico, Resíduos 

Sólidos e Preservação 
Ambiental

Construir estruturas 
de saneamento básico 

nas comunidades 
tradicionais

Melhoria do acesso das 
comunidades tradicionais 

aos serviços de saúde

Melhoria do acesso das 
comunidades tradicionais 

aos serviços de saúde

Promover a saúde e o bem-estar social das comunidades tradicionais por meio da 
instalação de tecnologias sociais de saneamento básico, da instalação e/ou 
adequação módulos sanitários e da formação de multiplicadores em tecnologias 
sociais de saneamento básico em sete comunidades quilombolas (três 
Brumadinho, duas em Fortuna de Minas, uma em Paraopeba e uma em Pompéu), 
e quatro povos indígenas (dois povos em São Joaquim de Bicas, um em 
Esmeraldas e em Pompéu).



Assistência Social, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública

Ampliar a 
acessibilidade de 

escolas e CRAS/CREAS 
para pessoas com 

deficiência

Projeto de Ampliação da 
Acessibilidade e 

Tecnologias Assistivas nas 
Estruturas Públicas   

Ampliação da 
Acessibilidade e 

Tecnologias Assistivas nas 
Estruturas Públicas   

Realização de obras para ampliar a acessibilidade em escolas estaduais e em CRAS 
ou CREAS. Também contempla o investimento em tecnologias assistivas, ou seja, 
em recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades 
funcionais de pessoas com deficiência e, consequentemente, promover inclusão.

Assistência Social, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública

Construção e/ou 
reforma de Centro de 

Referência da 
Assistência Social 

(CRAS)

Ampliação do Centro de 
Referência da Assistência 

Social

Ampliação do Centro de 
Referência da Assistência 

Social (CRAS)

O objetivo do projeto é fortalecer o atendimento do PAIF (Programa de 
Atendimento Integral à Família) e melhorar as condições do prédio e o conforto 
do usuário que é atendido neste local.

Assistência Social, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública

Construir Centro de 
Referência da Criança 

e do Adolescente e 
Conselho Tutelar

Construção da Sede do 
Conselho Tutelar

Construção da Sede do 
Conselho Tutelar

O objetivo do projeto é construir da sede do Conselho Tutelar de Pompéu para 
propiciar atendimento de qualidade, com garantia de sigilo e condições propícias 
às crianças, adolescentes e suas famílias.

Assistência Social, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública

Construir e reformar 
espaços de lazer, 

cultura e integração

Construção de Área de 
Lazer do Centro de 

Convivência do Idoso

Construção de Área de 
Lazer do Centro de 

Convivência do Idoso

O projeto visa melhorar o atendimento dos idosos que frequentam o Centro de 
Convivência do Idoso, com a construção de área de lazer com piscina, onde os 
idosos possam praticar natação, hidroginástica e outras atividades. Além da 
piscina, o projeto envolve ainda a construção de um quiosque com área reservada 
para alimentação e banheiros com acessibilidade.

Assistência Social, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública

Construção e/ou 
reforma de Centro de 

Referência da 
Assistência Social 

(CRAS)

Construção do Centro de 
Referência da Assistência 

Social em Silva Campos

Construção do Centro de 
Referência da Assistência 

Social (CRAS) em Silva 
Campos

Construção do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) em Silva Campos 
para melhorar o acesso e a qualificação da prestação dos serviços no Distrito de 
Silva Campos e outras Comunidades rurais.

Assistência Social, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública

Construir e reformar 
espaços de lazer, 

cultura e integração
Centro de lazer Criação de centro de lazer

Criar um centro de lazer para a população com duchas e piscinas para se tornar 
um espaço de lazer e convivência da comunidade.

Assistência Social, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública

Construir e reformar 
espaços de lazer, 

cultura e integração

CRIAÇÃO DE ESPAÇOS DE 
CULTURA, ESPORTE E 

LAZER NAS 
COMUNIDADES RURAIS

Criação de espaços de 
cultura, esporte e lazer 
nas comunidades rurais

Criar e revitalizar os espaços de cultura, esporte e lazer nas comunidades rurais do 
município de Pompéu, como os Assentamentos Queima Fogo e Chácara Chórius, 
considerando seus aspectos materiais e imateriais reconhecidos pelas pessoas e 
comunidades atingidas



Assistência Social, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública

Construir Casa de 
Acolhimento à Mulher 

em Situação de 
Violência

Implantação da Casa de 
Acolhimento á Mulher 
vítima de violência no 

município de Pompéu/MG

 Contrução  e equipagem 
da Casa de Acolhimento à 
Mulher vítima de violência 

no município de 
Pompéu/MG

Criar e equipar a Casa de Acolhimento à Mulher vítima de violência no município 
de Pompéu/MG, para promover o acolhimento da mulher vítima de violência, 
juntamente com seus filhos.

Assistência Social, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública

Construir Centro de 
Referência da Criança 

e do Adolescente e 
Conselho Tutelar

Implantação e 
estruturação do Centro de 

Referência da Criança e  
Adolescente no município 

de Pompéu/MG

Criação, organização e 
equipagem do Centro de 
Referência da Criança e 

Adolescente no município 
de Pompéu/MG

O projeto tem como objetivo criar e estruturar um Centro de Referência da 
Criança e Adolescente, para fortalecer a rede socioassistencial do município no 
atendimento e ações de combate à violência, ao abuso, à exploração de crianças e 
adolescente e o trabalho infantil.

Assistência Social, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública

Construir quadras, 
pistas de skate e 

academia ao ar livre

Implementação de Pistas 
de Skate

Implementação de Pistas 
de Skate

Implementação de pistas de skate no município, visando o aumento da prática da 
modalidade esportiva, com a disponibilização dos materiais esportivos necessários 
e a oferta de aulas por profissional de Educação Física. O objetivo é proporcionar 
a integração social, a melhoria da qualidade de vida e o fortalecimento dos 
vínculos na comunidade através do uso dos espaços públicos pela população.

Assistência Social, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública

Construir quadras, 
pistas de skate e 

academia ao ar livre

Implementação 
de Quadras Poliesportivas

Implementação 
de Quadras Poliesportivas

Construção de quadras poliesportivas cobertas com estrutura adequada para a 
prática de 04 modalidades esportivas (futsal, basquete, vôlei e handebol), 
ampliando o acesso da população aos espaços públicos.

Assistência Social, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública

Construir quadras, 
pistas de skate e 

academia ao ar livre
MEXA-SE RURAL

Mexa-se Rural: construção 
de uma academia ao ar 

livre 

Construir uma academia ao ar livre para que as pessoas possam ter acesso à 
atividades físicas dentro da comunidade.

Assistência Social, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública

Realizar programas 
para prevenir a 
criminalidade

Prevenção à Criminalidade 
- Programa Selo 
Prevenção Minas 

Prevenção à Criminalidade 
- Programa Selo 
Prevenção Minas 

Consiste na implantação Unidade de Prevenção à Criminalidade - UPC de 
abrangência regional, para prestação de serviços de fortalecimento de políticas 
públicas direcionadas à prevenção da criminalidade por meio das seguintes linhas 
de atuação: atividades de formação para atores locais que atuam com os públicos 
mais vulneráveis; elaboração de diagnósticos e planos de ação de acordo com o 
cenário de segurança pública local; e criação de espaços multissetoriais de 
articulação de rede e participação social.

Assistência Social, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública

Realizar programas 
para prevenir a 
criminalidade

Prevenção à Criminalidade 
- Programas Fica Vivo! e 
Mediação de Conflitos

Prevenção à Criminalidade 
- Programas Fica Vivo! e 
Mediação de Conflitos

Consiste na implantação de Unidades de Prevenção à Criminalidade - UPC de 
abrangência territorial, com prestação de serviços do Programa de Controle de 
Homicídios - Fica Vivo! e do Programa Mediação de Conflitos, e custeio das 
oficinas do Programa Fica Vivo!. O projeto contempla recursos para estruturação 
do espaço físico e para a contratação de profissionais para a execução das 
atividades previstas nas metodologias dos referidos programas.



Assistência Social, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública

Construir quadras, 
pistas de skate e 

academia ao ar livre

COBERTURA QUADRA 
PRAÇA DE ESPORTES 

Criação da cobertura da 
Quadra da Praça de 

Esportes

O projeto tem com objetivo é construir uma cobertura metálica em uma das 
quadras da Praça de Esportes.

Assistência Social, 
Esporte, Lazer e 

Segurança Pública

Realizar programas 
para prevenir a 
criminalidade

Aquisição de Câmeras de 
Monitoramento Olho Vivo 
para a Segurança Pública

Ampliação do 
Monitoramento "Olho 

Vivo"

Ampliação do monitoramento "Olho Vivo", por meio da aquisição e instalação de 
câmeras, visando melhorar a Segurança Publica do município.

Comercialização, 
Renda e 

Empreendedorismo

Construir locais para a 
compra e venda da 

produção artesanal e 
agrícola local

IMPLANTAÇÃO DE 
CENTROS DE REFERÊNCIA 

EM COMERCIALIZAÇÃO 
DE PRODUÇÃO 

ARTESANAL E AGRÍCOLA 
DAS COMUNIDADES

Implantação de Centros 
de Referência em 

Comercialização de 
Produção Artesanal e 

Agrícolas Das 
Comunidades

Criar centros de referência em comercialização de produção artesanal e agrícola 
nas comunidades, como instrumento de fomento ao comércio. Constituição de 
pontos fixos (feira de produtos orgânicos, mercadão, ceasa etc) de 
comercialização dos produtos das comunidades (agricultura familiar e artesanato, 
por exemplo), visando vender os produtos.

Comercialização, 
Renda e 

Empreendedorismo

Oferecer cursos sobre 
educação financeira, 
empreendedorismo e 

carreira

PROJETO CAPACITAÇÃO 
PROFISSIONAL 
FINANCEIRA E 

EMPREENDEDORA

Capacitação em educação 
financeira, 

empreendedorismo e 
carreira

Capacitar trabalhadores e jovens, prioritariamente do ensino médio, em temas 
ligados a educação financeira, orientação profissional, empreendedorismo e 
habilidades socioemocionais. O projeto visa auxiliar na preparação para a 
(re)inserção no mercado de trabalho e estimular a geração de renda.

Comercialização, 
Renda e 

Empreendedorismo

Capacitar produtores 
locais e agricultores 

familiares em compras 
governamentais

DESENVOLVIMENTO 
LOCAL POR MEIO DE 
COMPRAS PÚBLICAS 

MUNICIPAIS

Desenvolvimento Local 
por meio de Compras 

Públicas Municipais 

O projeto consiste na contratação de empresa de consultoria para fornecer 
capacitação aos pequenos produtores locais e agricultores familiares no âmbito 
das compras governamentais, com vistas a aumentar a participação e competição 
nos certames licitatórios. O projeto também prevê capacitação para os agentes 
públicos municipais de forma que eles possam realizar de forma mais adequada 
os processo de compras públicas e também possibilitar maior inserção do público 
citado (pequenos produtores e agricultores familiares) nestas.

Comercialização, 
Renda e 

Empreendedorismo

Melhorar a 
infraestrutura do 

mercado municipal: 
instalar energia solar e 

poço artesiano

Estruturação do Mercado 
Municipal

Elaboração e execução de 
um projeto de instalação 

de energia solar 
fotovoltaica no mercado 
municipal e perfuração e 
equipagem de um poço 

artesiano.

Elaboração e execução de um projeto de instalação de energia solar fotovoltaica 
no mercado municipal e perfuração e equipagem de um poço artesiano de 
maneira a reduzir custos para o funcionamento do mercado, ocasionando em 
produtos com menores valores de venda e aumentando a renda local.



Comercialização, 
Renda e 

Empreendedorismo

Estruturar e fomentar 
empreendimentos 
coletivos solidários, 

cooperativas e 
associações

Estruturação e Fomento 
aos Empreendimentos 

Coletivos

Estruturação e Fomento 
aos Empreendimentos 

Coletivos

Estimular a formação e o fortalecimento de grupos de pessoas que buscam 
produzir e vender seus produtos e serviços, especialmente no formato de 
cooperativas ou associações, impactando diretamente no nível de renda da 
população atingida e, ao mesmo tempo, gerando sua autonomia.

Comercialização, 
Renda e 

Empreendedorismo

Construir locais para a 
compra e venda da 

produção artesanal e 
agrícola local

Implantação e 
estruturação da Casa do 
Artesão no município de 

Pompéu/MG

Criação da Casa do 
Artesão no município de 

Pompéu/MG

Criar e estruturar a Casa do Artesão no município de Pompéu/MG para ser um 
espaço para comercializar produtos criados pelos artesãos da zona rural e urbana 
do município para melhoria da renda das famílias que vivem do artesanato.

Comercialização, 
Renda e 

Empreendedorismo

Oferecer cursos sobre 
gestão de projetos, 

economia solidária e 
empreendedorismo

PROGRAMA DE 
EMPREENDEDORISMO E 

INOVAÇÃO JOVEM

Programa de 
Empreendedorismo e 

inovação jovem - 
Comunidade rural

Capacitar jovens da comunidade rural nas áreas de empreendedorismo, gestão de 
projetos e economia solidária, para que possam ser inseridos no mercado de 
trabalho formal

Comercialização, 
Renda e 

Empreendedorismo

Estruturar e fomentar 
empreendimentos 
coletivos solidários, 

cooperativas e 
associações

PROMOÇÃO DO 
ASSOCIATIVISMO

Incentivo para 
organização associativa 

nas comunidades
Orientar e estimular a organização associativa nas comunidades.

Educação
Instalar uma escola 

integral no município

Fortalecimento da 
educação em tempo 

integral na rede estadual

Fortalecimento da 
educação em tempo 

integral na rede estadual

Implementar uma escola integral com toda estrutura e equipamentos necessários 
para garantir a melhoria nas condições de acesso à educação e permanência em 
programa de reintegração escolar



Educação
Promover o cuidado 
com a saúde mental 

nas escolas

Atenção à saúde mental 
da comunidade escolar: 

Fortalecimento 
pedagógico, acolhimento 
e atenção à saúde mental 

da comunidade escolar. 

Atenção à saúde mental 
da comunidade escolar: 

Fortalecimento 
pedagógico, acolhimento 
e atenção à saúde mental 

da comunidade escolar. 

O projeto objetiva contribuir para a superação dos danos causados pela tragédia, 
atendendo às especificidades da região e potencializando o desenvolvimento do 
território por meio do incentivo à permanência dos estudantes nas escolas, com o 
fortalecimento da capacidade pedagógica dos profissionais da educação e escolas, 
na rede estadual dos municípios atingidos. O projeto envolverá as seguintes 
ações: formação em competências socioemocionais  (Ação Educativa); Formação 
em Justiça Restaurativa (para professores, gestores e comunidade escolar);  
aquisição de acervo temático para bibliotecas escolares; e garantia da 
infraestrutura necessária para a realização de trabalhos de campo pelas escolas 
de todo o território atingido. 

Educação

Fortalecer vínculos 
com a escola: 
atividades no 

contraturno escolar

Fortalecimento de 
vínculos e reintegração à 

comunidade escolar

Fortalecimento de 
vínculos e reintegração à 

comunidade escolar

O projeto objetiva incentivar a permanência dos estudantes nas escolas por meio 
das seguintes ações: oferta de cursos técnicos no contraturno para estudantes do 
ensino médio regular; realização de projetos que incentivam o pensamento 
científico, crítico e criativo; capacitações que visam fortalecer a capacidade 
pedagógica escolar  para promover um ambiente inclusivo e acolhedor, entre 
outros.

Educação
Construir e/ou 

reformar escolas 
municipais

Investimento em Escolas 
Municipais

Investimento em Escolas 
Municipais Rurais 

(melhoria de estrutura e 
condições de ensino)

Investimento nas Escolas Municipais de Pompéu para melhorar sua estrutura e as 
condições de ensino e aprendizagem para as comunidades rurais.

Educação
Capacitar professores 

para uso de novas 
tecnologias

Polo Audiovisual para 
Juventude

Polo Audiovisual para 
Juventude

Ofertar cursos de capacitação para profissionais da educação para utilização dos 
recursos de mídia em suas práticas pedagógicas, incorporando tecnologias de 
informação e comunicação em suas aulas. Em seguida, os alunos irão vivenciar 
práticas da criação audiovisual, com a produção de uma série para ser exibida na 
programação da Empresa Mineira de Comunicação (EMC), divulgando o potencial 
turístico da região.

Educação

Fortalecer vínculos 
com a escola: 
atividades no 

contraturno escolar

PROGRAMA EDUCAÇÃO 
PARA AUTONOMIA

Programa de incentivo à 
prática esportiva e 

práticas culturais na escola

Criar programa de incentivo à prática esportiva e práticas culturais na escola, 
promovendo melhoria na formação educacional formal dos jovens.



Educação
Construir e/ou 

reformar escolas 
estaduais

Reestruturação das 
escolas estaduais da Bacia 

do Paraopeba

Reestruturação das 
escolas estaduais da Bacia 

do Paraopeba

O projeto prevê a reestruturação de escolas estaduais da Bacia do Paraopeba e 
Brumadinho, sendo possíveis os seguintes tipos de intervenções: construção, 
ampliação, ampliação e adequação, reforma, reforma e adequação, obras de 
acessibilidade e implantação de quadras.  Todas as ações serão precedidas de 
diagnóstico das necessidades e demandas do território do município.

educação
Construir e/ou 

reformar escolas 
municipais

REESTRUTURAÇÃO DAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS DA 

BACIA DO PARAOPEBA

Reestruturação das 
escolas municipais da 

Bacia do Paraopeba

Reestruturar as escolas municipais para a melhoria nas condições de acesso, 
permanência e trabalho dos funcionários, além de construir um espaço com 
infraestrutura adequada para recebimento de crianças a desenvolvimento de 
atividades de aprendizado.

Infraestrutura Urbana 
e Rural

Melhoria nas vias 
públicas: realizar 
pavimentação, 

recapeamento e 
drenagem

(Aglutinação) 
Recapeamento asfáltico 
com Drenagem Avenida 

João Serra Machado; 
Recapeamento asfáltico e 

drenagem pluvial Rua 
Antônia Joaquina dos 

Santos

[Recapeamento asfáltico] 
Reparação do asfalto e 

controle de enchentes na 
Rua Antônia Joaquina dos 

Santos

Reparar o asfalto com drenagem pluvial para controle de enchentes na Rua 
Antônia Joaquina dos Santos para melhoria da qualidade da via.

Infraestrutura Urbana 
e Rural

Melhoria nas vias 
públicas: realizar 
pavimentação, 

recapeamento e 
drenagem

(Aglutinação) 
Recapeamento asfáltico 

Rua Inácio Diogo; 
Recapeamento asfáltico 

Rua 
Independência03/09/2021 
 ; Recapeamento asfáltico 

Rua Paulina Álvares da 
Silva ; Recapeamento 

asfáltico Rua Santa Rita de 
Cássia

[Recapeamento asfáltico] 
Reparação do asfalto em 

ruas

Reparar o asfalto das ruas Inácio Diogo, Rua Independência, Rua Paulina Álvares 
da Silva, Rua Santa Rita de Cássia para melhoria das vias.

Infraestrutura Urbana 
e Rural

Melhorar a iluminação 
pública, ampliar o 
acesso à energia 

elétrica, à internet, 
investir em energia 

solar e instalar 
câmeras de segurança

(Aglutinação) ACESSO À 
ENERGIA ELÉTRICA; 

Instalação de energia 
elétrica na comunidade

Acesso à energia elétrica
Implantação da rede de energia eletrica garantindo acesso a luz para toda a 
comunidade de Novilha Branca, Campo Alegre e Recanto do Funil



Infraestrutura Urbana 
e Rural

Melhorar o 
planejamento urbano 

e territorial

Apoio ao Planejamento 
Urbano - Revisão de 

Planos Diretores 
Municipais

Apoio ao Planejamento 
Urbano - Revisão de 

Planos Diretores 
Municipais

Contratação de empresa especializada para elaborar ou revisar o Plano Diretor do 
município, de forma a  orientar a política de desenvolvimento econômico, social e 
sustetável, por meio do planejamento e ordenamento da expansão urbana 
municipal.

Infraestrutura Urbana 
e Rural

Melhorar o 
planejamento urbano 

e territorial

Atualização Cadastral e 
Geração de Base 

Georreferenciada Digital

Atualização Cadastral e 
Geração de Base 

Georreferenciada Digital

O projeto consiste na contratação de serviços técnicos especializados em 
geoprocessamento para levantamento e atualização cadastral, geração de base 
georreferenciada digital e implantação de Sistema de Informações Geográficas. 
Com isso, objetiva-se assegurar ao administrador público o suporte necessário à 
tomada de decisões para uma gestão e planejamento urbano e territorial 
eficiente, eficaz e sustentável.

Infraestrutura Urbana 
e Rural

Melhorar a iluminação 
pública, ampliar o 
acesso à energia 

elétrica, à internet, 
investir em energia 

solar e instalar 
câmeras de segurança

Cidades inteligentes: 
modernização da 

Iluminação Pública, acesso 
público a internet (rede 

de wi-fi) e implantação de 
câmeras de segurança

Cidades inteligentes: 
modernização da 

Iluminação Pública, acesso 
público a internet (rede 

de wi-fi) e implantação de 
câmeras de segurança

Estruturação de projetos de cidades inteligentes com modernização da 
Iluminação Pública, acesso público a internet (rede de wi-fi) e implantação de 
câmeras de segurança para os municípios interessados (desenho de modelos 
econômico, jurídico e operacional/engenharia), por meio de fundo de concessão. 
Uma vez aprovados os projetos, prevê-se aporte de recursos, não reembolsáveis 
(ou seja, não é necessário devolução), para investimentos relacionados com os 
seguintes escopos: substituição da iluminação para LED, incluindo praças e pontos 
turísticos; ampliação da rede de IP; rede de segurança (implantação de câmeras e 
centro de controle operacional) e comunicação (hotspots WiFi e rede de fibra 
ótica interligando prédios públicos). Os recursos para desenho de projetos serão 
utilizados prioritariamente nos projetos de eficientização e, no seu retorno ao 
fundo em caso de êxito, poderão ser utilizados em outras áreas de estruturação 
de interesse dos municípios (postos de saúde, creches, escolas, entre outros).

Infraestrutura Urbana 
e Rural

Melhoria nas vias 
públicas: realizar 
pavimentação, 

recapeamento e 
drenagem

(Aglutinação) Drenagem 
Avenida Capitão Joaquim 

Antônio ; Drenagem 
Avenida Pedro Herminio 

Alves

[Recapeamento asfáltico] 
Reparação do asfalto em 

ruas

O projeto consiste em criar ou reestruturar a rede de captação de água da chuva 
na Avenida pedro Hermínio Alves e Capitão Joaquim Antônio



Infraestrutura Urbana 
e Rural

Melhoria nas vias 
públicas: realizar 
pavimentação, 

recapeamento e 
drenagem

(Aglutinação) Drenagem 
Rua Chiquinho da 

Quita/Castelo Branco; 
Drenagem Rua Dr. 

Osvaldo A. da Silva (área 
do Reduto); Drenagem 

Rua Eurico Lacerda; 
Drenagem Rua Prefeito 
Levi Campos ao corrego 

Mato Grosso; 
Subsitituição da 

Drenagem da Rua Padre 
João Porto /Rua Major 
Belizário/Rua Olegário 

Maciel 

Drenagem em Ruas

O projeto consiste em implementar ou reestruturar a rede de captação de água 
da chuva ao longo da Rua Chiquinho da Quita/Castelo Branco, Rua Dr. Osvaldo A. 
de Campos (área do Reduto), Rua Eurico Lacerda, Rua Prefeito Levi Campos, ruas 
Padre João Porto, Major Belizário e Olegário Maciel.

Infraestrutura Urbana 
e Rural

Melhorar a iluminação 
pública, ampliar o 
acesso à energia 

elétrica, à internet, 
investir em energia 

solar e instalar 
câmeras de segurança

Implantação de Sistema 
de Energia Fotovoltaica 

Repartições Públicas

Implantação de Sistema 
de Energia Solar 
Fotovoltaica em 

Repartições Públicas

Implantação de Sistema de Energia Solar Fotovoltaica em Repartições Públicas de 
forma a reduzir custos com energia elétrica e contribuir com o meio ambiente a 
partir do uso de fonte de energia renovável e limpa.

infraestrutura Urbana 
e Rural

Ampliar o transporte 
público

Linha de ônibus regular
Criação de tranporte 

público regular

Criar tranporte público regular entre Recanto do Funil e demais Recantos até o 
centro de Pompéu e demais cidades próximas garantindo a mobilidade e 
segurança da população

Infraestrutura Urbana 
e Rural

Melhorar a estrutura 
de estradas e acessos 

rodoviários

Implantação do Trevo e 
pista lateral MG-420 e MG-

164

Criação do Trevo e pista 
lateral MG-420 e MG-164

Construir um trevo de entrada e saída de veiculos interligando a rodovia MG-164 
à avenida Pedro Hermínio Alves, assim como a construção de uma via lateral dos 
dois lados das rodovias MG-164 e MG-420 em todo comprimento das rodovias na 
entrada e saída do município, de forma a melhorar o fluxo do trânsito e gerar 
maior segurança nos trechos.

Infraestrutura Urbana 
e Rural

Instalar centros para 
acesso à internet: 

Telecentros

Implantação e 
estruturação de 

Telecentros 

Construção e organização 
de Telecentros

O projeto tem como objetivo implantar telecentros nas comunidades Queima 
Fogo, Chácara Chorius, 26 de Outubro, Baú, Distrito de Silva Campos e nos Bairros 
Paraíso e Morro Doce para promover o desenvolvimento social e econômico das 
comunidades atendidas, na medida em que os telecentros facilitariam o acesso 
das comunidades ao mundo virtual, podendo ser utilizados com o objetivo de 
conseguir capacitação, lazer e informação. 



Infraestrutura Urbana 
e Rural

Ampliar o transporte 
público

(Aglutinação) POLÍTICA DE 
MOBILIDADE; 

TRANSPORTE PÚBLICO

Melhoria na mobilidade 
de Pompéu (melhorias 

estruturais e aumento de 
frota de ônibus)

Transporte público duas vezes na semana ou quinzenal pra atender a comunidade 
na locomoção até o município de Pompéu e estabelecimento de uma Política de 
Mobilidade e Transporte Público para atender a comunidade do PA Queima Fogo.

Infraestrutura Urbana 
e Rural

Melhorar a estrutura 
de estradas e acessos 

rodoviários

(Aglutinação) Adequação 
de estradas rurais; 

ESTRADA RURAL DE 
QUALIDADE ; 

MANUTENÇÃO DE 
ESTRADAS RURAIS E 

TRABALHOS DE 
RECUPERAÇÃO 

AMBIENTAL ; MELHORIA E 
MANUTENÇÃO DAS 

ESTRADAS INTERNAS NAS 
COMUNIDADES RURAIS 

ASSENTADAS

Melhorias nas estradas 
rurais do município

Melhorias nas estradas rurais do município de Pompéu com acesso às 
comunidades Recantos, PA Queima Fogo, Chácra Chórius, Fazendinhas Baú e 
Recanto do Piau, comunidades de Novilha Brava e Campo Alegre 2 e região

Infraestrutura Urbana 
e Rural

Melhoria nas vias 
públicas: realizar 
pavimentação, 

recapeamento e 
drenagem

Pavimentação completa 
do Bairro Dona Joaquina 

Pavimentação completa 
do Bairro Dona Joaquina

O objetivo do projeto é realizar a pavimentação, com asfalto, do Bairro Dona 
Joaquina, que está situado as margens do perímetro urbano, e é dotado de 
chácaras e lotes.

Infraestrutura Urbana 
e Rural

Melhoria nas vias 
públicas: realizar 
pavimentação, 

recapeamento e 
drenagem

Pavimentação Avenida 
Ministro Francisco 

Campos - Distrito de Silva 
Campos

Pavimentação em 
Avenidas

O objetivo do projeto é realizar a pavimentação da Avenida de principal acesso ao 
distrito de Silva Campos. A pavimentação será realizada com asfalto, além de 
incluir sinalização vertical e horiontal.

Infraestrutura Urbana 
e Rural

Melhorar a estrutura 
de estradas e acessos 

rodoviários

Pavimentação MG-164 
trecho Município de 

Pompéu a Silva Campos 

Pavimentação MG-164 
trecho Município de 

Pompéu a Silva Campos

O objetivo do projeto é realizar a pavimentação da MG-164, no trecho que vai do 
município de Pompéu até o distrito de Silva Campos.

Infraestrutura Urbana 
e Rural

Melhoria nas vias 
públicas: realizar 
pavimentação, 

recapeamento e 
drenagem

Pavimentação Distrito 
Industrial / Estação 

elevatória 

Pavimentação no Distrito 
Industrial/Estação 

Elevatória

O objetivo do projeto é pavimentar e estruturar o Distrito Industrial do Município, 
além da construção de uma estação elevatória para funcionamento da rede 
coletora de esgoto.



Infraestrutura Urbana 
e Rural

Melhoria nas vias 
públicas: realizar 
pavimentação, 

recapeamento e 
drenagem

Pavimentação Reino do 
Lagos 

Pavimentação no Reino 
do Lagos

O objetivo do projeto é pavimenta a região do Balneário Reino dos Lagos com 
bloquetes sextavados.

Infraestrutura Urbana 
e Rural

Melhorar a iluminação 
pública, ampliar o 
acesso à energia 

elétrica, à internet, 
investir em energia 

solar e instalar 
câmeras de segurança

Política Muncipal de 
Promoção ao Acesso à 
Serviços Essenciais de 

Fornecimento de Água e 
Energia Elétrica para 

Comunidades Irregulares

Promoção ao acesso à 
serviços essenciais de 

fornecimento de água e 
energia elétrica para 

comunidades irregulares

Promover acesso aos serviços essenciais de fornecimento de água encanada e 
energia elétrica para comunidades informais no município de Pompéu, 
considerando que são serviços públicos essenciais aqueles indispensáveis ao 
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados 
aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a 
segurança da população.

Infraestrutura Urbana 
e Rural

Realizar obra de 
grande porte: 

reformar o trecho 
Papagaios - Pompéu, 
na rodovia MG-060

REALIZAÇÃO DE OBRAS 
RODOVIÁRIAS – 

PAPAGAIOS - POMPÉU

Realização de Obras 
Rodoviárias - Papagaios - 

Pompéu

O projeto propõe o melhoramento e a pavimentação do trecho Papagaios - 
Pompéu, extensão de 44,78 km, na Rodovia MG-060. 

Infraestrutura Urbana 
e Rural

Realizar regularização 
fundiária urbana

Regularização Fundiária 
Urbana

Regularização Fundiária 
Urbana

O projeto consiste na contratação de empresa especializada para a execução de 
serviços técnicos destinados à regularização fundiária urbana no municípios, 
visando a incorporação de imóveis irregulares, inseridos em núcleos urbanos 
informais, ao ordenamento territorial urbano, com a titulação de seus ocupantes 
e garantindo a eles direitos e segurança jurídica sobre a propriedade de seus 
imóveis.

Infraestrutura Urbana 
e Rural

Melhorar a iluminação 
pública, ampliar o 
acesso à energia 

elétrica, à internet, 
investir em energia 

solar e instalar 
câmeras de segurança

Projeto de extensão de 
rede elétrica

Extensão de rede elétrica
Extensão de rede elétrica de baixa e média tensão para melhoria de eletrificação e 
iluminação publica.



Infraestrutura Urbana 
e Rural

Melhorar a iluminação 
pública, ampliar o 
acesso à energia 

elétrica, à internet, 
investir em energia 

solar e instalar 
câmeras de segurança

Projeto Iluminação 
Pública - LED

Iluminação Pública - LED Substituição das luminárias de vapor de sódio e mercúrio por led no município

Saúde
Construir e/ou 

reformar Unidades 
Básicas de Saúde

(Aglutinação) Projeto de 
reforma e ampliação UBS 

Centro ; Projeto de 
reforma UBS Morro Doce ; 

Projeto de reforma UBS 
Parque Cidade Jardim; 

Projeto de reforma UBS 
Várzea das Flores; 

Conclusão de obras de 
Unidade Básica

Ampliação e Reforma de 
Unidades Básicas de 

Saúde (UBS)

O projeto tem como objetivo ampliar e reformar Unidade Básica de Saúde do 
Centro, Morro Doce, Parque Cidade Jardim e Várzea das Flores para atender as 
demandas da saúde dos munícipes residentes nesta região.

Saúde

Ampliar o acesso a 
exames especializados, 

consultas e 
procedimentos 

cirúrgicos

Projeto para Atendimento 
de Especializado na Saúde 

- Média e Alta 
Complexidade

Ampliar o atendimento 
especializado de Média e 

Alta Complexidade em 
Saúde

Ampliar o atendimento especializado de Média e Alta Complexidade em Saúde 
para garantir atendimento de especialistas e realização de exames de apoio 
diagnóstico e terapêutico.

Saúde

Ampliar o acesso a 
exames especializados, 

consultas e 
procedimentos 

cirúrgicos

Implantação de cirurgias 
eletivas de média alta 

complexidade 

Ampliar os procedimentos 
cirúrgicos eletivos de 

média e alta 
complexidade na Santa 
Casa de Misericórdia de 

Pompéu

Ampliar os procedimentos cirúrgicos eletivos de média e alta complexidade na 
Santa Casa de Misericórdia de Pompéu para garantir à população acesso a 
cirurgias eletivas de ortopedia e cirurgia geral no município.



Saúde
Disponibilizar veículos 

para transporte de 
equipes e pacientes

Aquisições de Veículos 
para Remoção de 

Pacientes

Aquisições de Veículos 
para resgate e 

transferência de pacientes 
na urgência/emergência e 

para consultas e 
procedimentos da agenda 

eletiva

Aquisições de veículos para possibilitar transporte adequado para resgate e 
transferência de pacientes na urgência/emergência e para consultas e 
procedimentos da agenda eletiva

Saúde
Construir e estruturar 
Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs)

Unidade de Pronto 
Atendimento

Construção de Unidade de 
Pronto Atendimento

Estruturar o pronto atendimento das comunidades rurais do município de 
Pompéu, mais especificamente de Recanto do Laranjo para melhorar o acesso aos 
serviços da rede de saúde pela comunidade.

Saúde
Construir e/ou 

reformar Unidades 
Básicas de Saúde

(Aglutinação) Projeto 
construção UBS Silva 

Campos ; Unidade Básica 
de Saúde do Recanto do 

Laranjo

Construção de Unidades 
Básicas de Saúde (UBS)

Construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS) no distrito de Silva Campos e 
comunidade Recanto do Laranjo para atender a demanda dos munícipes nas 
questões de saúde e atendimentos diversos.

Saúde
Construir e/ou 

reformar Unidades 
Básicas de Saúde

CRIAÇÃO DE UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE NA 

ZONA RURAL

Construção de Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) na 

zona rural

Cronstrução de Unidade Básica de Saúde que permita atender, melhor e mais 
rapidamente, as comunidades rurais de Pompéu.

saúde
Construir e estruturar 
Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs)

ESTRUTURAÇÃO DAS 
UNIDADES DE PRONTO 
ATENDIMENTO – UPA

Estruturação de Unidades 
de Pronto Atendimento 

(Obras)

Estruturar Unidades de Pronto Atendimento para  a melhoria nas condições de 
saúde da população da zona rural de Pompéu por meio da garantia do acesso ao 
sistema público de saúde e da qualidade do mesmo.

Saúde

Fortalecer os serviços 
especializados no 

atendimento à Saúde 
do Trabalhador

Fortalecimento da 
atuação dos Centros de 
Referência em Saúde do 
Trabalhador – CERESTs 

Regionais

Fortalecimento da 
atuação dos Centros de 
Referência em Saúde do 
Trabalhador – CERESTs 

Regionais

Fortalecer a atenção integral à saúde do trabalhador, por meio de ações de 
capacitação, assistência e vigilância em saúde do trabalhador e investimento em  
infraestrutura e aquisição de equipamentos.



Saúde

Saúde Mental: 
melhorar estrutura 

dos Centros de 
Atenção Psicossocial, 
contratar e capacitar 

profissionais

Fortalecimento da Rede 
de Atenção Psicossocial: 

Aporte de recursos 
financeiros para 

investimento nos Centros 
de Atenção Psicossocial 
(CAPS) - Brumadinho e 
Municípios da Bacia do 

Paraopeba

Incentivo financeiro 
destinado a investimento 

para compra de 
equipamentos, materiais, 

mobiliário  e obras nos 
Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS)

Realizar investimentos financeiros para fortalecer a Rede de Atenção Psicossocial 
nos municípios atingidos, garantindo melhor infraestrutura dos serviços e melhor 
atendimento da população.

Saúde

Saúde Mental: 
melhorar estrutura 

dos Centros de 
Atenção Psicossocial, 
contratar e capacitar 

profissionais

Fortalecimento da Rede 
de Atenção Psicossocial: 
Políti ca de Capacitação 

em Saúde Mental, Álcool 
eOutras Drogas - 

Brumadinho e municípios 
da Bacia do Paraopeba

Capacitação em Saúde 
Mental, Álcool e Outras 

Drogas para os servidores 
para melhoria da 

qualidade do atendimento 
da população

Capacitar profissionais da Rede de Atenção Psicossocial, possibilitando ao 
município ter servidores mais qualificados para garantir o acolhimento e o 
atendimento especializado da população afetada.

Saúde

Saúde Mental: 
melhorar estrutura 

dos Centros de 
Atenção Psicossocial, 
contratar e capacitar 

profissionais

Fortalecimento da Rede 
de Atenção Psicossocial: 

Supervisão de Casos 
Clínicos - Brumadinho e 

municípios da Bacia 
doParaopeba

Contratação de 
profissionais supervisores 
clínicos para os Centros de 

Atenção Psicossocial - 
CAPS

Realizar investimentos financeiros destinado a contratação de profissionais de 
nível superior com formação em saúde mental para a supervisão de casos clínicos 
nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), objetivando ampliar o conhecimento 
técnico da equipe e oferta de atendimento  multidisciplinar qualificado à 
população.

Saúde

Ampliar o acesso a 
exames especializados, 

consultas e 
procedimentos 

cirúrgicos

Fortalecimento do 
atendimento em saúde de 
médiacomplexidade por 

meio dos Consórcios 
Intermunicipais de Saúde 

que atendem os 
municípiosati ngidos – 

consultas e exames 
especializados

Fortalecimento do 
atendimento em saúde de 
média complexidade por 

meio dos Consórcios 
Intermunicipais de Saúde 

que atendem os 
municípios atingidos – 

consultas e exames 
especializados

Realizar investimentos financeiros para ampliação de consultas e exames da 
Média Complexidade Ambulatorial em Saúde oferecidas pelos Consórcios 
Intermunicipais de Saúde (CIS). Também contempla a aquisição de equipamentos 
para melhorar a qualidade na oferta dos exames e resposta adequada conforme a 
necessidade de saúde.



Saúde
Disponibilizar veículos 

para transporte de 
equipes e pacientes

Fortalecimento do 
atendimento em saúde de 
média complexidade por 

meio dos Consórcios 
Intermunicipais de Saúde 

que atendem os 
municípios atingidos –

veículos para transporte 
depacientes

Fortalecimento do 
atendimento em saúde de 
média complexidade por 

meio dos Consórcios 
Intermunicipais de Saúde 

que atendem os 
municípios atingidos – 

veículos para transporte 
de pacientes

Adquirir veículos para o transporte de pacientes  para atendimento no âmbito da 
Média Complexidade Ambulatorial (consultas especializadas e exames) nos 
Consórcios Intermunicipais de Saúde (CIS).

Turismo, Cultura e 
Patrimônio

Conservar, restaurar e 
garantir a segurança 
de peças de acervos 
comunitários, Igreja 

e/ou estações 
ferroviárias

RESTAURAÇÃO DE 
ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS 

PROTEGIDAS

Restauração de estações 
ferroviárias protegidas

Restaurar a arquitetura de estações ferroviárias presentes próximas da Zona Rural 
de Pompéu, retomando as características originais.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio

Promover nova rota 
cultural criativa e 

estimular o turismo

TURISMO DE BASE 
COMUNITÁRIA

Turismo de Base 
Comunitária

Desenvolvimento do turismo de forma associativa, cooperativa e organizada 
coletivamente no território, possibilitando a convivência e trocas respeitosas 
entre os visitantes e os grupos comunitários receptores.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio

Promover nova rota 
cultural criativa e 

estimular o turismo

Corredor Criativo 
Paraopeba

Corredor Criativo 
Paraopeba

Estimular a vocação turística e cultural da região e fomentar a reestruturação dos 
arranjos produtivos locais, fomentando nova rota cultural criativa, denominada 
Corredor Criativo Paraopeba. A partir dos princípios da economia criativa, 
integrando tecnologia, inovação, cultura, criatividade e sustentabilidade, o 
projeto envolverá toda a produção de cultura, equipamentos culturais, fazedores 
de cultura, atividades e equipamentos turísticos e promoverá articulação entre 
agentes culturais, turísticos e o poder público. É composto pelos subprojetos: 
Diagnóstico do Corredor Criativo Paraopeba, Capacitação por Educação à 
Distância, Sinalização, Editais de Fomento à Cultura, Central de negócios e 
Estruturação do Cicloturismo.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio

Promover nova rota 
cultural criativa e 

estimular o turismo

Centro de Atendimento 
do Turista

Criação de Centro de 
Atendimento do Turista

Criar um centro de atendimento aos turistas que frequentam a região dos 
recantos compreendendo as comunidades Recanto do Laranjo, Recanto dos 
Pássaros, Canto da Seriema, Recanto do Funil, Recanto Sucupira.



Turismo, Cultura e 
Patrimônio

Criar espaço cultural 
para manifestações 

artísticas diversas

CORREDOR CRIATIVO 
PARAOPEBA

Criação de Espaço Cultural 
- Paraopeba

Ter um espaço cultural que reúna as diversas áreas da arte como comunicação, 
música, dança, cinema, museologia, entre outros. Como resultado a população 
rural do município de Pompéu se beneficia com atividades culturais, reduz a 
violência, aumenta o turismo na região e aprendizado que estimula a produção de 
produtos locais com valor agregado.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio

Produzir material 
audiovisual para 

preservar e divulgar a 
memória cultural da 

região

PRODUÇÃO E 
DIVULGAÇÃO DE 

CONTEÚDO AUDIOVISUAL 
ORIGINAL PARA 

PRESERVAÇÃO DA 
MEMÓRIA CULTURAL DA 

BACIA DO PARAOPEBA

Criação e formação - 
CineEducação

Aumentar e melhorar a produção e divulgação de conteúdos que preservem a 
memória cultural da Bacia do Paraopeba, por meio da produção e divulgação de 
conteúdo audiovisual original.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio

Conservar, restaurar e 
garantir a segurança 
de peças de acervos 
comunitários, Igreja 

e/ou estações 
ferroviárias

FORMAÇÃO DE AGENTES 
CULTURAIS PARA 
CONSERVAÇÃO E 

RESTAURO DO 
PATRIMÔNIO

Formação de agentes 
culturais para 

conservação e restauro do 
patrimônio 

Realizar formação e qualificação profissional de jovens e adultos em Conservação 
e Restauro do Patrimônio Cultural. Faz parte do projeto ainda o restauro de peças 
de acervos comunitários durante as atividades de formação.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio

Preservar e fomentar a 
cultura popular e 

tradicional: grupos de 
folia, tocadores e 

fazedores de viola, 
grupos de congado, 

reinados, etc

MELHORIA DE 
INFRAESTRUTURA PARA 

COMUNIDADES 
TRADICIONAIS

Melhoria de 
infraestrutura para a 

cultura popular e 
tradicional

Melhoria de infraestrutura para a cultura popular e tradicional (grupos especiais 
como quilombolas, indígenas, etc), por meio de fornecimento de equipamentos 
para produção de instrumentos e bens culturais

Turismo, Cultura e 
Patrimônio

Reformar a iluminação 
em núcleos históricos 

e espaços culturais

LUZ NO PATRIMÔNIO 
CULTURAL: CABEAMENTO 

SUBTERRÂNEO EM 
NÚCLEOS HISTÓRICOS E 

ÁREAS DE INTERESSE 
CULTURAL

Melhoria na iluminação 
dos equipamentos 

culturais da zona rural

Adequar a iluminação pública em núcleos históricos e áreas de interesse cultural, 
como cabeamento e instalação de postes em especial nas áreas com 
equipamentos de cultura e lazer.



Turismo, Cultura e 
Patrimônio

Produzir material 
audiovisual para 

preservar e divulgar a 
memória cultural da 

região

MEMÓRIA CULTURAL  - 
Programa de preservação 

cultural, retomada do 
turismo e geração de 
empregos na Bacia do 

Paraopeba

Produção e divulgação de 
conteúdo audiovisual 

original para preservação 
da memória cultural da 

Bacia do Paraopeba

Produzir conteúdo audiovisual e radiofônico original, a ser veiculado na Fundação 
TV Minas Cultural e Educativa e Rádio Inconfidência, visando a valorização e a 
preservação da memória cultural e do patrimônio das localidades da região da 
Bacia do Paraopeba. A produção desse conteúdo é uma forma de documentar e 
garantir a preservação das narrativas locais, do patrimônio, da cultura, suas 
histórias e memórias, e terá papel central na divulgação das belezas da região, 
seus potenciais turísticos e econômicos.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio

Realizar inventário e 
propor ações para 

salvaguarda de bens 
culturais regionais

Inventário regional de 
bens culturais

Inventário regional de 
bens culturais

Elaborar Inventário Regional de bens culturais dos municípios atingidos, que 
consiste em um estudo com a participação das comunidades, que busca 
identificar, de forma colaborativa, os seus bens culturais. O projeto prevê o 
mapeamento do patrimônio cultural da região, isto é, os saberes tradicionais 
enraizados no cotidiano das comunidades; as estruturas arquitetônicas e 
arqueológicas, acervos documentais, os rituais e festas que marcam a vivência 
coletiva do trabalho, da religiosidade e do entretenimento; as manifestações 
literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; bem como os lugares de 
referência, tais como mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde 
se concentram e se reproduzem práticas culturais coletivas. Ao final do estudo, 
serão identificadas junto às comunidades, as ações prioritárias no campo do 
patrimônio cultural. A organização do inventário estimulará o planejamento de 
políticas públicas de cultura, a elaboração de atividades de Educação para o 
Patrimônio, a formação profissional para atuação na área e o fortalecimento dos 
vínculos de pertencimento das comunidades com a região em que vivem, entre 
outros.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio

Preservar e fomentar a 
cultura popular e 

tradicional: grupos de 
folia, tocadores e 

fazedores de viola, 
grupos de congado, 

reinados, etc

Resgate das tradições 
orais e dos festejos dos 
povos e comunidades 

demandantes

Resgate das tradições 
orais e dos festejos dos 

povos e comunidades da 
região

Incentivar e fortalecer nas comunidades festividades que valorizam a cultura local 
e geram aproximação da população suas tradições, como a Folia de Reis, que 
ocorrem entre o Natal e o Dia de Reis (6 de janeiro). Também incentivar a 
valorização da cultura oral, importante forma de contar a história dos povos.



Turismo, Cultura e 
Patrimônio

Preservar e fomentar a 
cultura popular e 

tradicional: grupos de 
folia, tocadores e 

fazedores de viola, 
grupos de congado, 

reinados, etc

Salvaguarda do 
patrimônio cultural 
imaterial acautelado

Salvaguarda do 
patrimônio cultural 
imaterial acautelado 

Identificar, planejar e executar ações de proteção e valorização para os grupos de 
folia, tocadores/as e fazedores/as de viola, grupos de congado e reinados nos 
municípios atingidos. Essas práticas culturais são reconhecidas como patrimônio 
cultural do estado de Minas Gerais e, por isso, devem receber ações que 
contribuam para sua continuidade.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio

Preservar e fomentar a 
cultura popular e 

tradicional: grupos de 
folia, tocadores e 

fazedores de viola, 
grupos de congado, 

reinados, etc

FORMAÇÃO DE AGENTES 
CULTURAIS PARA 
CONSERVAÇÃO E 

RESTAURO DO 
PATRIMÔNIO

Proteção e promoção do 
patrimônio cultural 

pertencentes as bandas 
de Música de Pompéu e a 

formação de Regentes 
Musicais

A presente proposta visa proteger e divulgar o patrimônio cultural pertencentes 
as bandas de Música de Pompéu, Banda Celso Máximo e Corporação Musical Lira 
Pompeana, e no mesmo projeto, a formação de Regentes Musicais. A ideia parte 
do princípio de se oportunizar a comunidade a digitalização e recuperação de 
algumas partituras pertencentes ao acervo próprio das bandas, importantes para 
a memória e história sonora local.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio

Conservar, restaurar e 
garantir a segurança 
de peças de acervos 
comunitários, Igreja 

e/ou estações 
ferroviárias

Segurança contra Incêndio 
e Pânico em Edificações 

Protegidas

Segurança contra Incêndio 
e Pânico em Edificações 

Protegidas

Instalar sistema de prevenção e combate a incêndio na Igreja Matriz de N. Sra. da 
Conceição. O objetivo é preservar e resguardar a Igreja e seus acervos e 
elementos artísticos protegidos como patrimônio cultural mineiro. Além disso, 
espera-se melhorar a segurança dos usuários, com a instalação de extintores de 
incêndio, hidrantes, sinalização e demais equipamentos necessários.




