
TEMA SUBTEMA PROPOSTA RECEBIDA NOME DO PROJETO DESCRIÇÃO

Assistência Social, 
Esportes, 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 
Centros de Referência da Assistência Social(CRAS) ou Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (CREAS). Também envolve 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.

Educação, Renda e 
Comercialização

Construir e/ou 
reformar escolas e 

creches

Ampliação da oferta de 
ensino médio, educação 

de jovens e adultos e 
construção de creches

Construção de creches e 
escolas

Construir escolas e creches para a garantia de vagas de matrículas para as/os 
estudantes nos diversos níveis de ensino, incluindo a Educação de Jovens e 
Adultos (EJA). O projeto também prevê a compra de todos os mobiliários e 
equipamentos necessários para garantir o aprendizado dos alunos.

Saúde

Construir e/ou 
estruturar serviços de 
saúde especializada: 

Centro de 
Especialidades 

Médicas, Policlínicas, 
ambulatórios e saúde 
do trabalhor, outros

Equipamentos e 
tecnologia para exames 

especializados

Centro de Especialidades 
Médicas - Policlínica

Constuir uma Policlínica (Centro de especialidades médicas) para atender as 
comunidades atingidas de Satélite, Ponte nova, Distrito de Francelinos e 
Ocupação Santa Fé, investindo em estrutura tecnológica e de equipamentos 
necessários para o processo diagnóstico, com aparelhos para realização de 
exames especializados, equipamentos e profissionais qualificados.



Agricultura, Pecuária e 
    Abastecimento

Construir e/ou 
reformar estruturas da 

pecuária e adquirir 
patrulha mecanizada

AGRICULTURA - 
EQUIPAMENTOS - 

PATRULHA MECANIZADA
Patrulha mecanizada Comprar patrulha mecanizada para apoiar a produção agrícola.

Educação, Renda e 
Comercialização

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. 

Infraestrutura Urbana 
e Rural

Melhorar 
planejamento urbano 
e territorial e realizar 

regularização fundiária 
urbana

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.

Educação, Renda e 
Comercialização

Oferecer cursos sobre 
educação financeira, 

carreira e incentivar o 
empreendedorismo

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.

Agricultura, Pecuária e 
    Abastecimento

Certificar produtos 
agropecuários e 
agroindustriais

Certificação de produção 
agropecuária e 
agroindustrial

Certificação de produção 
agropecuária e 
agroindustrial

Implementação do 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.

Assistência Social, 
Esportes, Lazer e 
Segurança Pública

Estruturar ponto de 
apoio a pessoas em 

situação de rua
"Céu de Estrelas"

Ponto de Apoio a pessoas 
em situação de rua

Ofertar um ponto de apoio para pessoas em situação de rua com atividades de 
socialização, higiene pessoal, guarda de pertences, promoção da autonomia, 
endereço de referência, entre outros.



Infraestrutura Urbana 
e Rural

Modernizar a 
iluminação pública, 

ampliar rede elétrica, 
fontes alternativas de 

energia, acesso à 
internet e implantar 

câmeras de segurança

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).

Saúde

Saúde Mental: 
construir Centro de 
Atenção Psicossocial 
(CAPS), contratar e 

capacitar equipe

Construção da Unidade de 
Saúde Mental - Caps

Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPs)

Construir um Centro de Atenção Psicosocial no município, visando fortalecer a 
atenção à saúde mental com espaço para atendimento, acompanhamento e 
realização de oficinas e cursos para promover a reinserção social e melhoria na 
qualidade da saúde mental do indivíduo

Saúde

Construir, reformar 
e/ou equipar Unidades 

Básicas de Saúde, 
Centro de Práticas 

Integrativas e 
Complementares e 
Farmácia de Minas

Construção de Centro de 
Práticas Integrativas e 

Complementares

Centro de Práticas 
Terapêuticas Integrativas 

e Complementares

Construir  um Centro de Práticas terapêuticas Integrativas e Complementares em 
Juatuba. Esse centro busca prevenção de doenças e a recuperação da saúde, com 
ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na 
integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade.

Educação, Renda e 
Comercialização

Construir e/ou 
reformar escolas e 

creches

Creche no bairro 
Francelinos

Creche no bairro 
Francelinos

Construir uma creche no bairro Francelinos, com capacidade para atendimento de 
80 a 120 crianças com todos os mobiliários e segurança necessária para melhor 
atender aos alunos e funcionários

Agricultura, Pecuária e 
    Abastecimento

Construir e/ou 
reformar estruturas da 

pecuária e adquirir 
patrulha mecanizada

AGRICULTURA - 
CONSTRUÇÃO DE 

GALINHEIRO

Construção de galinheiro 
público 

Construir galinheiro com dois piquetes para melhorar a condição de criação e 
garantir um melhor alojamento para as aves e melhores condições sanitárias.



Agricultura, Pecuária e 
    Abastecimento

Fortalecer produção 
de frutas e hortaliças e 

construir estruturas 
para floricultura

AGRICULTURA - 
CONSTRUÇÃO DE 

GALPÕES E INSTALAÇÃO 
DE CÂMARA FRIA PARA 

ATENDER OS 
FLORICULTURES -SENDO 

ÁREA TOTAL DOS 
GALPÕES DE 1.500,00 

METROSC QUADRADOS E 
DUAS CÂMARAS FRIAS 
COM ÁREA TOTAL DE 

32,00 METROS 
QUADRADOS.

Galpões e câmaras frias
Construção de galpões e instalações de câmaras frias para atendimento aos 
floricultores

Saúde

Construir, reformar 
e/ou equipar Unidades 

Básicas de Saúde, 
Centro de Práticas 

Integrativas e 
Complementares e 
Farmácia de Minas

Construção de UBS
Sedes próprias para as 

Unidades Básicas de 
Saúde (UBS)

Construir sedes próprias das Unidades Básicas de Saúde que funcionam hoje em 
imóveis alugados.

Água e Saneamento 
Básico

Construir, ampliar e 
reparar infraestrutura 
para abastecimento de 

água

Construção, ampliação e 
reparação total das 
infraestruturas de 

abastecimento de água

Sistema de abastecimento 
de água nas comunidades 
de Francelinos, Satélite, 
Ponte Nova e Ocupação 

Santa Fé

Construir sistema de abastecimento de água nas comunidades de Francelinos, 
Satélite, Ponte Nova e Ocupação Santa Fé, garantindo o direito à água potável e 
superando a dependência de caminhões pipa, por meio da 
construção/perfuração, ampliação e reparação de poços artesianos, cisternas, 
tanques de armazenamento e caixas d`água.

Assistência Social, 
Esportes, Lazer e 
Segurança Pública

Prevenir e combater 
abusos sexuais de 

crianças e adolescentes
CONTA COMIGO

Prevenção de abusos 
sexuais em crianças e 

adolescentes

Atuar na prevenção de abusos sexuais em crianças e adolescentes por meio da 
informação, acolhimento e incentivo à denúncia



Turismo, Cultura e 
Patrimônio Cultural

Promover nova rota 
cultural criativa e 

estimular o turismo e 
a gastronomia

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.

Educação, Renda e 
Comercialização

Oferecer cursos sobre 
educação financeira, 

carreira e incentivar o 
empreendedorismo

(Aglutinação) CURSOS 
TÉCNICOS E 

PROFISSIONALIZANTES: 
ALTERNATIVAS 

POPULARES PARA A 
FORMAÇÃO, 

ESCOLARIZAÇÃO E 
GERAÇÃO DE RENDA; 
FORTALECIMENTO DA 
EDUCAÇÃO PÚBLICA: 
OFERTA DE CURSOS 

TECNICOS 
PROFISSIONALIZANTES 

EM NIVEL MÉDIO, 
SUPERIOR E FORMATIVOS

Educação profissional 
integrada à educação 

básica

Iniciar e pôr em prática modalidade de educação profissional integrada à 
educação básica organizada nos três respectivos níveis: I) formação inicial e 
continuada ou qualificação profissional e contextualizada; II) técnico de nível 
médio (formação integrada concomitante e subsequente); e III) tecnólogo 
(superior). Para tanto, o projeto prevê cursos populares de pré-vestibular, 
garantindo infraestrutura física, materiais didáticos e pedagógicos além da 
contratação de profissionais, oficinas e cursos, com o direcionamento formativo e 
profissionalizante direcionados a geração de renda; cursos de música, culinária, 
artesanato entre outros.

Água e Saneamento 
Básico

Limpar e desassorear o 
Córrego Siriroca

AGRICULTURA - 
DESASSOREAMENTO DE 

CÓRREGO NUMA 
EXTENSÃO DE 3,0 KM

Desassoreamento do 
córrego Siriroca

Desassorear o córrego Siriroca para permitir o escoamento da água e evitar 
inundações das áreas ribeirinhas.

Educação, Renda e 
Comercialização

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.



Agricultura, Pecuária e 
    Abastecimento

Fortalecer produção 
de frutas e hortaliças e 

construir estruturas 
para floricultura

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 disponibilizar 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.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio Cultural

Estudar e propor 
medidas de proteção 
de práticas culturais 
agrícolas tradicionais

Dossiê para registro das 
práticas culturais 

associadas à agricultura 
familiar (nome alterado 
sem prejuízo do escopo 

inicial do projeto)

Dossiê para registro das 
práticas culturais 

associadas à agricultura 
familiar

Elaborar Dossiê para Registro das Práticas Culturais associadas à Agricultura 
Familiar como patrimônio cultural do estado de Minas Gerais. O Dossiê consiste 
em um estudo técnico sobre os territórios e práticas agrícolas da região do 
Cinturão Verde e municípios limítrofes, abrangendo: Betim, Brumadinho, Igarapé, 
Juatuba, Mário Campos, Mateus Leme e São Joaquim de Bicas. Tem como base a 
agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais, e busca identificar as 
práticas culturais tais como: as formas de cultivo e de criação tradicionais, a 
horticultura, as espécies e sementes locais, as plantas medicinais e os seus usos, 
os rituais e os festejos associados a essas práticas, os modos de vida, entre outras. 
Ao final do estudo, serão apresentadas recomendações para proteção, promoção 
e difusão dessas práticas culturais. A execução do projeto deverá garantir a 
participação social e o envolvimento das comunidades.

Infraestrutura Urbana 
e Rural

Elaborar e/ou revisar 
Plano de Tráfego, 

adequar e fiscalizar o 
trânsito

Elaboração de Plano de 
Ação Imediata de Tráfego: 

diagnóstico e plano de 
circulação para 

adequação, 
regulamentação e 

fiscalização do trânsito

Plano de Ação Imediata 
de Tráfego (PAIT)

Elaborar ou revisar Plano de Ação Imediata de Tráfego – PAIT no Município para 
regulação das rotas e horários de tráfego dos caminhões, veículos e máquinas 
utilizadas nas obras de reparação e decorrentes de novos fluxos e rotas adotadas 
pós Rompimento. Envolve fornecimento de infraestrutura, equipamentos, 
insumos e corpo técnico temporário necessarios à fiscalização de trânsito e 
execução do Plano de Circulação.

Educação, Renda e 
Comercialização Oferecer cursos sobre 

educação financeira, 
carreira e incentivar o 

empreendedorismo

Projeto 
Empreendedorismo e 

Inovação Jovem

Empreendedorismo e 
Inovação Jovem

Contratação de consultoria para criação de políticas universitárias que favoreçam 
a prática de empreendedorismo e inovação pelos alunos das Instituições de 
Ensino Superior - IES. Também estimulará a criação de startups por meio da 
realização de workshops hackathons e programa de pré-aceleração sobre 
desenvolvimento de negócios de base tecnológica, com o intuito de possibilitar 
que o estudante possa construir capacidade empreendedora para desenvolver 
seu próprio negócio e se tornar mais atrativo para o mercado de trabalho.



Infraestrutura Urbana 
e Rural

Produzir energia 
fotovoltaica como 

fonte de renda para 
agricultores familiares

(Aglutinação) PROJETO DE 
ENERGIA SOCIAL - 

TRANSFORMANDO VIDAS 
COM ENERGIA e 

Implantação de Energia 
Solar

Usinas fotovoltaicas para 
agricultores familiares

Construir 50 Usinas Fotovoltaicas de 75 KW no terreno de 50 Pequenos 
Agricultores Familiares atingidos, para produção de energia social e geração de 
renda adicional. Esta energia será distribuída aos consumidores do município e o 
excedente será comercializado pela Cemig.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio Cultural

Promover nova rota 
cultural criativa e 

estimular o turismo e 
a gastronomia

Centro de Inteligência 
Turística

Centro de Inteligência do 
Turismo

Estruturar um centro de inteligência do turismo nos municípios de Brumadinho, 
Mário Campos, São Joaquim de Bicas, Igarapé e Juatuba para gerar conhecimento 
e retroalimentar políticas públicas e estratégias empresariais em torno do turismo 
na região.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio Cultural

Promover nova rota 
cultural criativa e 

estimular o turismo e 
a gastronomia

Festivais de Culinária 
Itinerante

Festival Culinário 
Itinerante

Estruturar um festival culinário itinerante e inclusivo em Brumadinho, Igarapé, 
Mário Campos, São Joaquim de Bicas e Juatuba com a participação majoritária de 
cozinheiras e mestras da cozinha tradicional e autêntica de Minas Gerais, como 
forma de incentivar turismo, cultura, lazer e aumento de renda na região. Ainda, 
contratar músicos locais, chefes de cozinha para aulas e shows com receitas 
tradicionais de cada município, e artistas para apresentações culturais.

Saúde

Construir e/ou 
estruturar serviços de 
saúde especializada: 

Centro de 
Especialidades 

Médicas, Policlínicas, 
ambulatórios e saúde 
do trabalhor, outros

Aquisição de 
equipamentos e 

tecnologias de saúde para 
o Centro de 

Especialidades e Pronto 
Atendimento

Centro de Especialidades 
Médicas - Policlínica

Comprar o imóvel da ONG Aura para finalizar a estruturação do espaço para 
atendimento da rede de sáude. O projeto pretende adquirir todos os mobiliários e 
equipamentos necessários para o funcionamento do Centro de Saúde para 
melhorar os atendimentos e serviços à população.

Educação, Renda e 
Comercialização

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.



Turismo, Cultura e 
Patrimônio Cultural

Formar agentes 
culturais para 
conservação e 

restauro do 
patrimônio e instalar 
sistema de segurança 
na Igreja São Cristóvão

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.

Saúde

Construir e/ou 
estruturar serviços de 
saúde especializada: 

Centro de 
Especialidades 

Médicas, Policlínicas, 
ambulatórios e saúde 
do trabalhor, outros

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: 
construir Centro de 
Atenção Psicossocial 
(CAPS), contratar e 

capacitar equipe

Fortalecimento da Rede 
de Atenção Psicossocial: 

Incrementotemporário na 
Atenção Primária à Saúde - 

 Municípios da Bacia do 
Paraopeba

Contratação de Equipe de 
Saúde Mental para a 

Atenção Primária à Saúde

Contratar Equipe de Saúde Mental para a Atenção Primária à Saúde para 
acolhimento e atendimento da população visando o fortalecimento da Rede de 
Atenção Psicossocial no território.

Saúde

Saúde Mental: 
construir Centro de 
Atenção Psicossocial 
(CAPS), contratar e 

capacitar equipe

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.



Educação, Renda e 
Comercialização

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.

Saúde

Construir e/ou 
estruturar serviços de 
saúde especializada: 

Centro de 
Especialidades 

Médicas, Policlínicas, 
ambulatórios e saúde 
do trabalhor, outros

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
Garantir transporte 

para equipes de saúde 
e pacientes

Fortalecimento do 
atendimento em saúde de 
média complexidade por 

meio dosConsórcios 
Intermunicipais de Saúde 

que atendem os 
municípios ati ngidos –

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).

Água e Saneamento 
Básico

Fortalecer fiscalização 
de veículos de 

abastecimento de água

Fortalecimento dos 
órgãos estaduais para 

fiscalização dos veículos 
de abastecimento de água 

para consumo humano

Fortalecimento da 
fiscalização sanitária de 

transporte de água potável

Fortalecer os órgãos estaduais que exercem a fiscalização sanitária de transporte 
de água potável, analisando as condições mecânicas dos veículos transportadores 
(manutenções em dia, condições de uso, entre outros), a fim de atender às 
populações atingidas que necessitam de água potável de qualidade.



Saúde
Garantir transporte 

para equipes de saúde 
e pacientes

Garantia de transporte 
das equipes, profissionais 
e usuários para o acesso 

ao cuidado em saúde

Garantia de transporte 
das equipes, profissionais 
e usuários para o acesso 

ao cuidado em saúde

Garantir transporte aos profissionais e pessoas atingidas, assegurando o cuidado e 
atenção integral e o fortalecimento da rede pública do município. 

Agricultura, Pecuária e 
    Abastecimento

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

AGRICULTURA - SISTEMA 
DE IRRIGAÇÃO

Construção de Sistema de 
Irrigação

Construir sistema de irrigação para melhorar a condição de cultivo dos produtores 
rurais e com isso amenizar os efeitos do período de estiagem

Agricultura, Pecuária e 
    Abastecimento

Implantar sistema 
integrado para 
produção de 

alimentos e para 
piscicultura

AGRICULTURA - 
PISCICULTURA LONADA

Sistema de psicultura 
Juatubense

Criar sistema de psicultura municipal e promover a criação e venda de tilápias 
criadas em tanques, que serão aproveitadas para o abastecimento da 
comunidade local

Agricultura, Pecuária e 
    Abastecimento

Implantar sistema 
integrado para 
produção de 

alimentos e para 
piscicultura

Adaptação do sisteminha 
Embrapa 

Sistema integrado de 
produção de alimentos

Criar sistema integrado para produção de alimentos, por meio de construção dos 
tanques, galinheiros, viveiros e hortas e treinamento para instalação e 
manutenção do sistema.

Agricultura, Pecuária e 
    Abastecimento

Implantar sistema 
integrado para 
produção de 

alimentos e para 
piscicultura

AGRICULTURA - 
PISCICULTURA LONADA

Construção de quatro 
unidades de psicultura 

Construir 4 unidades de piscicultura lonada

Assistência Social, 
Esportes, Lazer e 
Segurança Pública

Construir centro para 
promoção, proteção e 

defesa dos Direitos 
Humanos

Plano de ação em Direitos 
Humanos

Centro de Promoção, 
Proteção e Defesa de 

Direitos Humanos  
(CPPDDH)

Construir Centro de Promoção, Proteção e Defesa de Direitos Humanos, visando 
contribuir para o acesso a políticas públicas e outros instrumentos de garantia de 
direitos à população da zona rural, em situação de vulnerabilidade, com ênfase no 
direito das mulheres, das crianças e adolescentes, idosos, pessoa com deficiência, 
e outros grupos marginalizados. 

Assistência Social, 
Esportes, Lazer e 
Segurança Pública

Implementar paços e 
equipamentos de 

cultura, lazer e 
esportes

Novos espaços e 
equipamentos públicos de 

cultura, esporte, lazer e 
recreação

Espaços e equipamentos 
públicos de cultura, 

esporte e lazer 

Identificar os espaços públicos de cultura, lazer, recreação e esporte existentes 
nas comunidades atingidas e propor medidas de manutenção e revitalização 
destes espaços. O projeto busca instalar pontos de WIFI nas áreas de lazer, plantio 
de árvores, criação do Centro de Apoio específico para as Atingidas e Atingidos  e 
Casa da Cultura, entre outros.



Assistência Social, 
Esportes, Lazer e 
Segurança Pública

Instalar estruturas 
para a prática de 

esportes: quadras e 
pistas de skate

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, 
Esportes, Lazer e 
Segurança Pública

Instalar estruturas 
para a prática de 

esportes: quadras e 
pistas de skate

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.

Água e Saneamento 
Básico

Construir, ampliar e 
reparar infraestrutura 
para abastecimento de 

água

AGRICULTURA - POÇO 
ARTESIANO

Instalação de Poços 
Artesianos

Instalar poços artesianos em áreas rurais para possibilitar o plantio de diversas 
culturas, garantir a dessedentação dos animais e para consumo humano.

Saúde

Ampliar e capacitar as 
equipes da Rede de 
Saúde e investir em 

tecnologia

(Aglutinação) 
Informatização da rede de 

atenção à saúde dos 
municípios atingidos com 
qualificação profissional; 

Investimento em 
estrutura tecnológica e 

equipamentos nas 
Unidades de Saúde das 
comunidades atingidas 

Investimento em 
estrutura tecnológica e 

equipamentos nas 
Unidades de Saúde

O projeto propõe a realização de investimentos em tecnologia da 
informação/comunicação em toda a Rede de Atenção à Saúde do município, 
garantindo o acesso a computadores eficientes, melhoria da conexão com rede de 
internet e qualificação dos profissionais para o manuseio dessas tecnologias.

Saúde

Construir, reformar 
e/ou equipar Unidades 

Básicas de Saúde, 
Centro de Práticas 

Integrativas e 
Complementares e 
Farmácia de Minas

Investimento na rede de 
saúde pública garantindo 

a ampliação e a 
descentralização do 

fornecimento de 
medicamentos

Farmácia Popular
Ampliar o fornecimento de medicamentos e insumos farmacêuticos e construir 
Famárcia Popular, visando garantir o acesso dos usuários aos medicamentos 
prescritos pelos profissionais dos serviços de saúde.



Infraestrutura Urbana 
e Rural

Modernizar a 
iluminação pública, 

ampliar rede elétrica, 
fontes alternativas de 

energia, acesso à 
internet e implantar 

câmeras de segurança

AGRICULTURA - 
MELHORIA DE 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Melhoria da Iluminação 
Pública

Aumentar a rede elétrica e iluminação pública para atendimento à população em 
mais 1km.

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 visa a geração de 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 interação com a 
população.

Saúde

Controle de zoonoses: 
contratação de 

profissionais para 
assistência e 

acompanhamento

Monitorar, prevenir, 
recuperar e promover a 

saúde pública, diante dos 
quadros de incidência de 

doenças causadas por 
animais silvestres, 

peçonhentos, insetos, 
entre outros

Acompanhamento dos 
riscos à saúde causados 

pelo desequilíbrio 
ambiental

Contratar profissionais de saúde e outras áreas para prestar assistência e 
acompanhamento dos riscos à saúde causados pelo desequilíbrio ambiental, 
fazendo com que as(os) atingidas(os), em especial aquelas submetidas a perigos e 
riscos iminentes, disponham também de informação qualificada e o 
acompanhamento das atividades desenvolvidas na área da saúde garantindo a 
redução da quantidade de acidentes e a proliferação de doenças.

Infraestrutura Urbana 
e Rural

Melhorar vias públicas 
urbanas e rurais

Pavimentação 
asfáltica entre municípios 

Pavimentação da estrada 
entre municípios de 

Juatuba e São Joaquim de 
Bicas

Pavimentar 8,4 km entre os municípios de São Joaquim de Bicas, passando pelo 
bairro Esperança de São Joaquim de Bicas, Brejo no município de Igarapé, até o 
bairro Francelino município de Juatuba para melhorar a mobilidade e segurança 
da população.



Infraestrutura Urbana 
e Rural

Melhorar vias públicas 
urbanas e rurais

(Aglutinação) 
Pavimentação e 

Drenagem da Avenida 
Juscelino Kubitscheck; 

Pavimentação e drenagem 
da Rua Antônio Cassimiro

Pavimentação e 
Drenagem de vias urbanas

Pavimentar e drenar a Avenida Juscelino Kubitscheck e Rua Antônio Cassimiro 
para melhorar a mobilidade e segurança da população

Agricultura, Pecuária e 
    Abastecimento

Realizar 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 Educação 
Territorial

Iniciar um Plano de Educação Territorial com a finalidade de contribuir para a 
criação 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).

Saúde

Construir e/ou 
estruturar serviços de 
saúde especializada: 

Centro de 
Especialidades 

Médicas, Policlínicas, 
ambulatórios e saúde 
do trabalhor, outros

Policlínicas, CAPS e 
ambulatórios para as 

comunidades atingidas: 
construção, reforma e 

manutenção

Construção de Policlínica
Construir uma Policlínica para proporcionar o aumento da capacidade de 
atendimento especializado às comunidades atingidas pelo desastre e ampliar os 
atendimentos e serviços da rede de saúde à comunidade

Educação, Renda e 
Comercialização

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.



Assistência Social, 
Esportes, 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, 
Esportes, 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.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio Cultural

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.

Água e Saneamento 
Básico

Garantir acesso à água 
aos Povos e 

Comunidades 
Tradicionais de 

Religião Ancestral de 
Matriz Africana 

(PCTRAMA) 

Programa de acesso a 
água para consumos 

múltiplos pelos PCTRAMA

Segurança hídrica e 
alimentar dos povos e 

comunidades tradicionais

Garantir a segurança hídrica e alimentar aos Povos e Comunidades de Tradição 
Religiosa Ancestral de Matriz Africana (PCTRAMA) em quantidade e qualidade 
suficiente, tanto para o consumo humano, como para a produção de alimentos e 
consumo animal

Água e Saneamento 
Básico

Regularizar 
fornecimento 

emergencial de água

Programa de 
regularização do 

fornecimento emergencial 
de água

Programa de 
regularização do 

fornecimento emergencial 
de água

Fortalecer o fornecimento de água potável em quantidade e qualidade suficiente 
através de caminhão pipa e/ou água mineral, de acordo com a necessidade de 
cada família, levando em consideração os modos de vida e as especificidades de 
cada comunidade, incluindo-se as especificidades de cada território dos Povos e 
Comunidades de Tradição Religiosa Ancestral de Matriz Africana (PCTRAMA) 



Assistência Social, 
Esportes, Lazer e 
Segurança Pública

Promover atividades 
físicas para pessoas 

idosas: dança de salão

BAILA COMIGO
Projeto Baila Comigo - 
Dança de Salão para 

Idosos

Promover atividades físicas adaptadas com dança de salão para os idosos, visando 
trazer mais vitalidade; promover a saúde física e mental; promover 
condicionamento físico e longevidade; oferecer momentos de lazer. O projeto 
pretende envolver tanto os idosos atendidos no Centro de Referência em 
Assistência Social (CRAS), quanto atrair outros que não fazem parte do público 
atendido. 

Saúde

Ampliar e capacitar as 
equipes da Rede de 
Saúde e investir em 

tecnologia

Qualificação do trabalho e 
aumento do número de 
profissionais em toda a 
rede de atenção do SUS

Aumento e qualificação 
da mão de obra no 

Sistema único de saúde 
(SUS)

Aumentar o quadro de profissionais da rede de saúde pública e aperfeiçoar os 
processos de trabalho dos profissionais atuantes no SUS, visando melhorar os 
atendimentos e serviços prestados.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio Cultural

Realizar inventário e 
propor ações de 

salvaguarda dos bens 
culturais do Vale do 

Paraopeba

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.

Infraestrutura Urbana 
e Rural

Reconstruir pontes de 
acesso

AGRICULTURA - 
RECOSNTRUÇÃO DE 

ACESSO
Construção de pontes Reconstruir duas pontes de acesso para escoamento da produção agrícola.



Infraestrutura Urbana 
e Rural

Melhorar vias públicas 
urbanas e rurais

Reconstrução, 
recuperação e 

manutenção do sistema 
viário das comunidades

Recuperação e 
manutenção do sistema 
viário das comunidades

Executar serviços de terraplanagem, ampliação de vias, pavimentação, sistemas 
de drenagem pluvial, meio fio e sarjeta, paisagismo, instalação de sinalização 
adequada das vias e calçadas, limpeza e a instalação de sinalização específica 
como medida para controle da dispersão de poeira e da poluição sonora

Agricultura, Pecuária e 
    Abastecimento

Preservar práticas 
alimentares dos povos 

e comunidades de 
tradição religiosa 

ancestral de matriz 
africana

Recuperação e 
revitalização de espaços 
ambientais nativos para 

práticas culturais e 
alimentares dos PCTRAMA

Distribuição de mudas 
para Povos e 

Comunidades Tradicionais 
de Religião Ancestral de 

Matriz Africana 
(PCTRAMA)

Distribuição de mudas relacionadas à produção de alimentos para os Povos e 
Comunidades Tradicionais de Religião Ancestral de Matriz Africana (PCTRAMA), 
assim como mudas das espécies de uso ritual e ornamental, visando garantir a 
produção vegetal junto às Unidades Territoriais Tradicionais e a revitalização da 
natureza ao entorno e na Mata Ciliar do Rio Paropeba.

Educação, Renda e 
Comercialização

Construir e/ou 
reformar escolas e 

creches

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.

Agricultura, Pecuária e 
    Abastecimento

Construir e/ou 
reformar estruturas da 

pecuária e adquirir 
patrulha mecanizada

AGRICULTURA - REFORMA 
DE CURRAL, POSSILGA.

Reforma de currais e 
possilgas

Reforma de currais e possilgas para melhoria do alojamento dos animais, 
facilitando o manejo

Infraestrutura Urbana 
e Rural

Melhorar 
planejamento urbano 
e territorial e 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

Revitalizar bairros 
urbanos e rurais e seus 

entornos

Restauração de bairros 
urbanos e rurais e 

revitalização de seus 
entornos

Restauração de bairros 
urbanos e rurais

Reformar bairros urbanos e rurais, com a melhoria do sistema viário e de 
equipamentos públicos instalando: iluminação pública, redes de drenagem, 
calçamento das ruas e/ou pavimentação asfáltica, calçadas, praças e áreas de 
lazer.



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.

Turismo, Cultura e 
Patrimônio Cultural

Preservar e fomentar 
o patrimônio 

imaterial: grupos de 
folia, tocadores e 

fazedores de viola, 
grupos de congado e 

reinados

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 Cultural

Formar agentes 
culturais para 
conservação e 

restauro do 
patrimônio e instalar 
sistema de segurança 
na Igreja São Cristóvão

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 São Cristóvão. 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.

Saúde
Finalizar construção 

do Hospital de Juatuba
Término da Construção do 

Hospital de Juatuba
Término da Construção do 

Hospital de Juatuba
Concluir as obras de construção do hospital municipal com toda a estrutura e 
equipamentos necessários para o seu funcionamento e atendimento á população

Saúde

Construir, reformar 
e/ou equipar Unidades 

Básicas de Saúde, 
Centro de Práticas 

Integrativas e 
Complementares e 
Farmácia de Minas

Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) em período 

estendido

Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) em período 

estendido

Comprar todo o equipamento necessário e contratação de equipe para garantir o 
funcionamento de Unidades Básicas de Saúde (UBS) em turno estendido, tal como 
as UBS Francelinos e UBS Satélite com a finalidade de ampliar o acesso da 
população, sobretudo de trabalhadores/as que tem barreira de acesso a este 
serviço de saúde no horário diurno.



Saúde

Construir, reformar 
e/ou equipar Unidades 

Básicas de Saúde, 
Centro de Práticas 

Integrativas e 
Complementares e 
Farmácia de Minas

Unidades de Saúde da 
Família para todas as 

comunidades: construção, 
reforma e manutenção

Reforma ou construção de 
Unidades de Saúde da 
Família para todas as 

comunidades

Construção, reforma e manutenção de Unidades de Saúde da Família com todos 
os equipamentos, estrutura e equipe necessária para atender toda a população.

Saúde

Construir e/ou 
estruturar serviços de 
saúde especializada: 

Centro de 
Especialidades 

Médicas, Policlínicas, 
ambulatórios e saúde 
do trabalhor, outros

Unidades de Urgência e 
Emergência para todas as 
comunidades: construção, 

reforma e manutenção

Reforma ou construção de 
Unidades de Urgência e 

Emergência para todas as 
comunidades

Fortalecer e ampliar a capacidade de atendimento especializado às comunidades 
atingidas por meio da construção, reforma e manutenção de unidades de saúde, 
tais como: Unidade de Pronto Atendimento e Centros Médicos.

Agricultura, Pecuária e 
    Abastecimento

Preservar práticas 
alimentares dos povos 

e comunidades de 
tradição religiosa 

ancestral de matriz 
africana

Viabilizar e fortalecer as 
práticas alimentares dos 
povos e comunidades de 

tradição religiosa 
ancestral de matriz 

africana

Doação de alimentos da 
agricultura familiar aos 
Povos e Comunidades 

Tradicionais de Religião 
Ancestral de Matriz 
Africana (PCTRAMA)

Aquisição de alimentos de agricultores familiares da Bacia do Paraopeba e doação 
desses alimentos aos Povos e Comunidades Tradicionais de Religião Ancestral de 
Matriz Africana (PCTRAMA). Os alimentos deverão ser preferencialmente 
agroecológicos e fazer parte da cultura alimentar dos PCTRAMA.


